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 الفصل االول

 متهيدات نظرية للدراسة
 

  املشكلة التي دعت لتأليف الكتاب-:أوالً

 تهـتم بحفـظ وتلقـني املعلومـات اكـرث مـن - وخاصـة التـاريخ–ان مناهج املـواد االجتامعيـة  -1

 زيـادة عـىل ذلـك قلـة اهتاممها باستيعاب املعلومات القائم عىل التحليل، والرتكيب، والتفسري

 .اهتاممها بتنمية امناط التفكري واالتجاهات العلمية واكساب املهارات للطلبة

ان معظم الطرائق التدريسية املستخدمة يف تدريس مادة التاريخ تقـيس فقـط قـدرة الطلبـة  -2

هـات عىل تذكر املعلومات واستدعائها وال تعمل عىل تنمية القدرات العقلية واملهارات واالتجا

 .العلمية لدى الطلبة

ِّيرى معظم املربني ان املواد االجتامعية تقـع عليهـا مسـؤولية كبـرية يف اعـداد الطلبـة بعـدها  -3

املجال املناسب الذي يتيح لهم الفرصة الكتساب املهـارات وتنميـة االتجاهـات االيجابيـة نحـو 

 .القضايا االساسية يف املجتمع الذي يعيشون فيه

ًف ان عملية تدريس مادة التاريخ السائدة حاليا تحتاج اىل التطوير والتحسني فـام يعتقد املؤل -4

ًيزال واقع هذه العملية واقعا تقليديا قياسا اىل املستجدات واالتجاهات املعارصة التـي طـرأت  ً ً

عىل تدريس هذه املادة يف السـنوات االخـرية، اذ ان االسـتخدام التقليـدي واملحـدود للطرائـق 

ة والتقنيات الرتبوية ومامرسة، النشاطات املصاحبة للمنهج يف مجاالت ضيقة جميعها التدريسي

ال تفيد يف رفع مستوى التحصيل وتنمية االتجاه العلمي وتطوير العمليـة التعليميـة وتحقيـق 

 .اهدافها املرجوة

يـة تباين نتائج الدراسات التـي اجريـت يف مجـال طرائـق التـدريس واثرهـا يف التحصـيل وتنم -5

ـة  ـا دراـس ـي، منـه ـاه العلـم ـوري، (االتـج ـة )1986الجـب ـة ) Rothman, 1980(، ودراـس ودراـس

)Harvey, 1949 ( ودراسة)coulter, 1966 ( ودراسة) ،مـام حـدى بـاملؤلف ) 1994السـامرايئ

 .القيام بنفسه بدراسة يف هذا املجال
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هـو متكـني الطلبـة مـن ) النمـو العقـيل(ان من االهداف الرتبوية للمرحلة االعدادية يف مجال  -6

اكتساب املعلومات واملفاهيم واملهارات واالتجاهات الفكرية والعملية وتنمية التفكري العلمـي 

املبني عىل املالحظة والتنظيم وتكوين املفـاهيم وادراك العالقـات ومامرسـة اسـاليب التفكـري 

 .العلمي يف حل املشكالت املدرسية واليومية التي تواجههم يف املجتمع

 يف جمهورية العراق تناولت أفضلية الطرائق التدريسـية -عىل حد علم املؤلف–مل تجر دراسة  -7

الثالث املحارضة، واملناقشة الجامعية، واالستقصاء املوجه يف التحصيل وتنمية االتجـاه العلمـي 

تناولـت  يف املرحلة االعدادية باسـتثناء الدراسـات التـي -وخاصة التاريخ–يف املواد االجتامعية 

الطرائق التدريسية املذكورة كل عىل انفراد مع متغريات اخـرى كاالحـداث الجاريـة، والتفكـري 

 .الناقد، يف مراحل دراسية اخرى ومواد دراسية علمية منها وانسانية

ومن هنا تربز الحاجة اىل البحث عن افضل الطرائق التدريسية التي ميكـن اسـتخدامها للعمـل عـىل  

ويرى املؤلف ان تحقيق ذلك يعتمـد عـىل فاعليـة االسـتخدام . يس مادة التاريختحقيق اهداف تدر

ـة يف طراـئـق الـتـدريس  ـة الـتـدريس واملتمثـل وجودـتـه يف املامرـسـات الـتـي تتـضـمنها مـجـاالت عملـي

والنشاطات املصاحبة التي ينبغي ان تتالئم مع النظرة الرتبوية واتجاهاتها الحديثة يف رفـع مسـتوى 

ًبعادهم عن آلية الحفظ واالستظهار، وتبني الفهم اساسا يف عملية الـتعلم، وجعـل تحصيل الطلبة وا

الطلبة ميارسون عمليات عقلية تنمـي لـديهم مهـارات تفيـدهم يف توظيـف مـا يتعلمونـه باسـلوب 

 .علمي يف مواقف جديدة

  أهمية هذا الكتاب والحاجة اليه-ً:ثانيا

ملـة لـيك يكونـوا مـواطنني صـالحني يف املجتمـع الرتبية هي عملية تنشئة االفراد تنشئة متكا

ً، وتسعى يف الوقت الحارض بوصـفها جـزءا مـن حيـاة االنسـان اىل تعريـف )489، ص1977مجاور، (

االفراد مبقومات بيئتهم الطبيعية واالجتامعية التي يعيشون فيها، بل انها تتخطى اىل ابعد من ذلـك 

رف حاجـات املجتمـع ومشـكالته وايجـاد الحلـول يف تنمية بيئـاتهم ومجتمعـاتهم، وتسـعى اىل تعـ

 ).8، ص1966خليل، . (الواقعية لها مبختلف الوسائل والطرائق
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ان مهمة الرتبية هي احداث التغري يف االفراد يف االتجاه الذي متكنهم من التكيف مع ذويهم 

مالً هـو محـور ًومجتمعهم ومتغريات العرص الذي يعيشونه، لذا فان منـو االنسـان منـوا شـامالً متكـا

 ).564، ص1975حجاج، . (الرتبية وغايتها

ان هذا الدور املهم يتأىت من دورها يف بناء االنسان يف جميـع النـواحي العقليـة والجسـمية 

ًوالخلقية ليك يكون هذا االنسان عضوا نافعا يف املجتمع الذي يعيش فيه  ).1، ص1965ولكنت، . (ً

ًه املتطـورة وتجعلـه مسـتعدا لتقبـل التغـري والتحـول فالرتبية تهيئ الفرد للمستقبل وحاجات

 ).508، ص1975عبد الدائم، (العلمي والتقني وكذلك التغري االجتامعي واالقتصادي 

وليك تكون الرتبية وسيلة لصنع االنسـان الجديـد الـذي ميتلـك ارادة التغيـري نحـو األحسـن، 

ائقهـا، آخـذة يف اهتاممهـا التحـوالت عليها ان تتطور وتجـدد باسـتمرار يف اهـدافها ومحتواهـا وطر

 ).55، ص1975سمعان، (املستمرة التي يفرضها منطق العرص الذي يعيش فيه 

ويعد املنهج من موضوعات الرتبية، بل هو لب الرتبية واساسها الذي ترتكـز عليـه، والنقطـة 

اىل مـا يبتغيـه مـن الحيوية التي توصل املتعلم بالعامل املحيط به، والوسيلة التي يصل بهـا املجتمـع 

فإذا كان فساد الرتبية والتعليم اساسه املنهج عجزت عن اصالحه أمهـر طـرق الرتبيـة . أهداف وآمال

 ).146، ص1971عبد العزيز، (والتدريس 

وللمنهج املدريس هدف رئيس، هو اعداد الطالب للحياة، وهذا يعني انـه سـيقوم بانشـطته 

ة زمنيـة معينـة، وتقـوم الجهـات الرتبويـة املسـؤولة عـن الحيوية املختلفة يف مجتمع معني، ومرحلـ

ًاملناهج بتخطيطها وفقا للخصائص النفسية للطالب لتحقيق اقىص درجة ممكنة من النمـو لقدراتـه 

 ).49، ص1985بحري، . (واستعداداته املختلفة

دافها واملنهج املدريس يشكل االطار الكيل للعملية الرتبوية، وهـو اداة الرتبيـة يف تحقيـق اهـ

والوصول بالطالب اىل اقىص ما ميكن من ابراز طاقاته، والكشف عن قدراتـه، وتنميـة مـا لديـه مـن 

 ).7، ص1977مجاور، . (استعدادات وذلك من اجل املجتمع الذي يعيش فيه
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وتنهض املدرسة بجزء كبري من مسؤولية تحقيـق هـذه املهمـة، فهـي املؤسسـة التـي تعنـى 

ولـيك تحقـق . جيه منوهم والعمل عىل تحقيق االهـداف الرتبويـة املنشـودةبرتبية ابناء املجتمع وتو

املدرسة مهمتها عىل افضل صورة، البد من منهج تتـوافر فيـه خـربات متعـددة ومرتابطـة ومسـتمرة 

يتفاعل فيها الطالب مع مواقف تعليمية متنوعة ميكـن ان تـؤدي اىل اكسـاب االتجاهـات املرغـوب 

ص النمو الشامل يف جميع النـواحي وتعـديل سـلوكهم عـىل وفـق اهـدافها فيها وتنميتها، وتهيئة فر

 ).7، ص1972رسحان، (ّالرتبوية املرجوة 

ان املدارس عىل اختالف مراحلها لهـا أهميتهـا ولهـا ميزتهـا، اال ان املرحلـة االعداديـة متتـاز 

لشـباب هـم امـل بخصوصيتها متمثلة بطالبها الذين هم بدور الفتوة وعىل عتبة مرحلة الشـباب، وا

االـمـة وـعـامد نهـضـتها، فـضـالً ـعـن ان اهميتـهـا تكـمـن يف ان مـعـامل الشخـصـية تـبـدأ تتبـلـور وتأـخـذ 

ولـيك تحقـق هـذه املرحلـة دورهـا يف اعـداد . اتجاهاتهم الفكرية واالجتامعيـة يف الـربوز والنضـوج

ملدرسـون هـم وا. الطالب للمواطنة الصالحة تحتاج اىل من يقودها ويوجهها مـن مدرسـني واداريـني

احد العنارص املهمة من عنارص العملية الرتبوية، اذ يتمثـل فـيهم النضـج العلمـي والخـربات الفنيـة 

والقدرة عىل التوجيه املهني واالرشاف عىل اعامل التخطيط واملتابعة يف االطـار الفنـي للـامدة التـي 

 ).437، ص1968ابراهيم، (يختصون بها 

م منذ القدم، وتزايد االهتامم بها عرب الـزمن ألنهـا رضورة وحظيت املناهج الدراسية باالهتام

من رضورات الحياة، تحافظ بها االنسانية عىل بقائها وتطورهـا، ومهـام تعـددت االسـاليب الرتبويـة 

واملناهج التعليمية فهي تهدف اىل غرس املواطنة الصالحة، ولذلك فمهمتها الرئيسة ان تنمـي الفـرد 

ًداته، معرفة وتفكريا وصحة عقلية وجسمية ومهـارة واعتـزاز بقـيم املجتمـع يف اطار قدراته واستعدا

ومثله، وتوجه هذا النمو يف الوقت نفسه لصالح املجتمع يف جميـع نواحيـه السياسـية واالجتامعيـة 

 ).258، ص1984جمهورية العراق، . (واالقتصادية

ط املختلفـة ان املنهج املدريس الذي تكون فيه املـادة الدراسـية واوجـه النشـا

عىل نحو يشبع حاجـات املتعلمـني وميـولهم ويـتامىش مـع قـدراتهم واسـتعداداتهم 

ًواتجاهاتهم املرغوب فيها، يؤدي اىل منو املتعلم منـوا متكـامالً مرغوبـا فيـه اىل اقىص  ً 
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ًاحد مستطاع فضالً عن انه يؤدي اىل ان يسري التعلم سريا فيه اقتصاد للوقت وفيه تجنب لكثـري مـن 

 )335، 1975ابراهيم، (.واحي الفشلن

وليك تكون املناهج الدراسية ذات قيمة فيام تهدف اليه ينبغـي ملـن يقـوم عـىل شـؤونها ان 

يدرس خصـائص املجتمـع والصـفات املميـزة لتكوينـه ونظمـه االجتامعيـة واالقتصـادية والسياسـية 

ة والنفسـية والعقليـة، ويتعرف عىل الحاجات الرتبويـة والنفسـية للمتعلمـني وخصائصـهم الجسـمي

ًليكون التعامل مع املتعلمني مثمرا وتكون خططها يف تهـذيبهم وتعلـيمهم موسـومة بسـمة القبـول 

 ).21، ص1975قورة، . (منهم والنفع ملجتمعهم

ان املنهج الحديث ال يقترص عىل املعلومات التي يلقنهـا املدرسـون اىل طلبـتهم عـن طريـق 

ًستقبال فقط، بل يشمل ايضا املهارات العلمية والطرائق التدريسـية االرسال ليتلقفونها عن طريق اال

والقيم واالتجاهات، ولذلك يكون املنهج عبارة عن مادة، وطريقـة، ونشـاط، وال ميكـن تجزئـة هـذه 

. االمور الواحد عن اآلخر، والسبب ان مجموعها يشكل وحدة متكاملة ال ميكـن التفـريط بـاي منهـا

إذ أن املـنهج مبفهومـه الحـديث والشـامل ميثـل جميـع الخـربات الرتبويـة . )198، ص1977البيايت، (

الـتـي تهيؤـهـا املدرـسـة لطالبـهـا داخلـهـا وخارجـهـا بـهـدف ) ثقافـيـة، واجتامعـيـة، ورياـضـية، وفنـيـة(

 ).15، ص1989اللقاين، (مساعدتهم عىل النمو الشامل يف جميع النواحي 

قة التدريس تعد من الوسائل املهمـة وللمنهج عالقة وثيقة بطرائق التدريس، ألن طري

يف ترجمة املنهج وتحقيق ما تصبو اليه املدرسة من خلـق عـادات، وميـول واتجاهـات، وقـيم 

عند طلبتها، والتعليم معادلة، احد طرفيها الطالب، والطرف الثاين املنهج فان طريقة التدريس 

  االلفـة والتفاعـلهي حلقة الوصل بـني هـذين الطـرفني النهـا تسـاعد عـىل خلـق نـوع مـن

فاملنهج ال ميكن ان يخرج اىل حيز التنفيذ ما مل تكن هناك طريقـة .  القوي بني هذين الطرفني

ًتدريس، ألن طريقة التدريس تتضـمن كيفيـة توجيـه االنشـطة والفعاليـات توجيهـا صـحيحا  ً

ـف املواقــف ـب بخــربات يكــون مــن خاللهــا قــادرا عــىل مواجهــة مختـل  .ًوتزويــد الطاـل

ـنهج  ).139، ص1973، رضوان ( ـات اـمل ـن مكوـن ـيا ـم ـا اساـس ـدريس مكوـن ـق الـت ـد طراـئ ًوتـع ً 

 الدرايس الذي يشمل االهداف الرتبويـة، واملحتـوى، واالنشـطة الرتبويـة، والتقـويم، لـذا جـاء 
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االهتامم بعملية التدريس والتخطيط لها بوصفها املدخل االساس لتحقيق اهداف املـنهج مـن خـالل 

طته املتعددة وتساعد الطلبة عىل اكتساب الخربات التي عن طريقها يتعلمون توظيف محتواه وانش

ولـهـذا يـعـد اـملـنهج وطراـئـق الـتـدريس ـجـزءان ، )2ص1994اـلـدايني، (. ويتـعـدل ـسـلوكهم واتجاـهـاتهم

 ).18، ص1972ريان، (متداخالن مرتابطان غري قابلني لالنفصال 

 بتغـري الظـروف فاهـداف ان اختيار طريقة للتدريس تقررها عوامـل عديـدة تتغـري

املادة الدراسية، وطبيعة الصف، وحجمه، وقدرة املدرس، وشخصيته، ونوع املواد التعليمية 

 وتوافرها كلها اعتبارات مهمة يف تقرير أي الطرائـق ينبغـي ان تسـتخدم يف موقـف معـني،

 وملا كانت هذه العوامل تختلف من موقـف آلخـر كـان مـن الواضـح ان ال توجـد طريقـة 

، 1990نهـاد، ).     (271، ص1995اللقاين، (ًدريسية ميكن ان تعد افضل الطرائق التدريسية دامئا ت

 ). 112ص

وتختلف الطرائق التدريسية باختالف االهداف، فان طريقة تدريسية معينة ميكن ان تحقق 

ددة ان استخدام طرائق تدريسـية متعـ. ًاهدافا معينة وتستخدم طرائق اخرى تحقق بقية االهداف

هي سمة جيدة من سامت التكامـل، فـان التنويـع يف الطرائـق التدريسـية يراعـي الفـروق الفرديـة 

ويعطي الفرصة لكل طالب ليتعلم حسب قدراتـه العقليـة ومـن هـذا املنطلـق ال ميكـن ان نفضـل 

ًطريقة او اخرى مطلقا، او نحكم عىل طريقة بانها سيئة مطلقـا، اننـا عنـد الحكـم عـىل الطريقـة ال  ً

نحكم عليها مبنأى عن باقي عنارص املنهج، فاهمية الطرائق التدريسية ومدى نجاحها يحدد بواسطة 

والتنويع يف الطرائـق التدريسـية لـيس فقـط وسـيلة للتغيـري . مدى مرونتها لتحقيق نجاح االهداف

لهـا ان فـالطرائق املتعـددة ميكـن . وتجنب امللل، وامنا تعطي الفرصة لزيادة احتامالت نجاح التعلم

ـراد ـدف اـمل ـق الـه ـؤدي اىل تحقـي ـتعلم وـي ـرص اـل ـن ـف ـد ـم ـذا يزـي ـا، وـه ـدا معيـن ـدفا واـح ـدم ـه ًتـخ ً ً 

ــه  ــر، ( بلوـغ ــراهيم وآـخ ــود، ). (171، ص2000اـب ــد املوـج ــة). 131، ص1981عـب ــيح الطريـق  وتـت

  التدريسية الجيدة الفرص الكثـرية واملتنوعـة امـام الطلبـة لالسـتفادة منهـا عـن طريـق االسـتخدام

ـة االمـثـل   لحواـسـهم ـمـن مالحـظـة واـسـتامع وـحـديث ومعالـجـة وـتـربز نـشـاطاتهم ومـتـنحهم حرـي

ـولهم وتـشـجعهم ـعـىل  ـري اـهـتاممهم ومـي ـري، وتـث ـرأي وتـشـجعهم ـعـىل التفـك ـري واـسـتقالل اـل   التعـب
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العمل واملشاركة الفاعلة يف الدرس، والطريقة التدريسية الجيدة هي التي تحقق هدف الدرس باقل 

 ).29، ص1998لطشاين، ا(وقت وايرس جهد 

تعد املواد االجتامعية من املواد االنسـانية التـي تـدرس يف مختلـف مراحـل الدراسـة، النهـا 

تسهم بحكم طبيعتها واملوضوعات التي تتناولها ونواحي النشاطات املصـاحبة لهـا بنصـيب كبـري يف 

ملواد االجتامعية اكرث مـن وتهتم ا). 4، ص1984القايض، (تحقيق اهداف املدرسة االبتدائية والثانوية 

غريها باالفراد وباحوالهم بسبب طبيعتها وعالقتها، لذا فانها تصاحب االنسان يف حياتـه االجتامعيـة، 

فهي تعمل عىل تنمية الجانب املعريف للطلبة من خـالل تزويـدهم بالحقـائق واملعلومـات املناسـبة 

 قضـايا ومسـائل اجتامعيـة لهـا مـن فهي بحكم طبيعتها تعرض). 18، ص1996العبيدي، (ملستواهم 

ًاالبعاد الزمانية واملكانية والعالقات ما يجعل منهـا امـورا ذات خلفيـات وابعـاد تحتـاج اىل االنسـان 

للتفاعل معها واالحساس بها ومواجهة مشكالتها، وهي بهذا مواد ذات وظيفة حيوية، تستهدف بناء 

، وميكن للفرد ان يتعلم مـن املـواد االجتامعيـة االنسان يف مجاالت عدة تتفق مع طبيعة هذه املواد

الكثري من املفاهيم واالتجاهات والقيم املهارات التي تعـد اساسـية لفهـم املـايض والحـارض والتنبـؤ 

 ).207-206، ص1995اللقاين، . (باملستقبل

ً وترمي املواد االجتامعية اىل اعداد الطلبة اعدادا صالحا يجعل منهم مـواطنني قـادرين عـىل ً 

، 1983عـيل، (املشاركة والتفاعل داخل املجتمع، ويأخذ كل فرد منهم دوره يف عملية التطور والنامء 

 ). 23ص

والتاريخ احد املواد االجتامعية املهمة التي اخذت جميع األمم تعتني بدراسـته عنايـة كبـرية 

 باهمية التاريخ ورضورة ملا له من دور يف تثقيف الناشئة واملتعلمني، اذ ال ميكن الي انسان ان يفرط

دراسته دراسة مستفيضـة ودقيقـة النـه يـزرع فينـا الحـس االجتامعـي والـوطني ويعلمنـا الحكمـة 

ـا ـدمها ويعرفـن ـم وتـق ـع األـم ـا واـق ـالطريق الســوي، ويصــور لـن ـا ـب ـدقيق والتمحــيص ويبرصـن  والـت

فالهـدف ). 25، ص1987السـامرايئ، ( مثلها وعاداتها وتقاليدها والعوامـل التـي ادت اىل اسـتقرارها 

 الرتبوي من دراسة التاريخ لـيس حفـظ املعلومـات وترديـدها دون فهـم، وامنـا الهـدف هـو اطـالع 

ـادة  ـل الـق ـام فـع ـبالدهم ـك ـوض ـب ـوجيههم للنـه ـارتهم وـت ـو حـض ـراث اـجـدادهم ومـن ـىل ـت ـة ـع  الطلـب
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، 1989اين، اللقـ. (والعلامء من اجدادهم، واالبتعاد عن اعامل الفساد والتأخر التـي اصـابت بالدهـم

فامدة التاريخ لها طبيعتها واهدافها الخاصة التي تسعى اىل تحقيقهـا ومـن هـذه األهـداف ). 59ص

تنمية الروح الوطنية البناءة واالعتزاز بالوطن والوالء لألمة وفهـم وتفسـري الحـارض وتنميـة التفكـري 

اهـات املسـتقبلية يف حيـاة العلمي ومهاراته وادراك حقيقة التغري والتطور االجتامعي وتوضيح االتج

األمة وفهم وتقـدير العصـور املاضـية باحـداثها وشـعوبها واكتسـاب القـدرة عـىل تقيـيم النصـوص 

 ).74-70، ص1990األمني، . (التاريخية ونقدها وتعلم طريقة البحث

ًلذا فان العاملني يف مجال طرائق التدريس مل يألوا جهدا يف البحـث عـن كـل االسـاليب 

ًومن هنا اصبح لزاما عـىل املـدرس . ي تعمل عىل تطوير مفردات املناهج الدراسيةوالطرائق الت

ان يبحث عن ما هو حديث من طرائق تدريسية يبتعد من خاللها عن االساليب القدمية التـي 

ًتجعل من املتعلم متلقيا ودوره محدودا وقامئا عىل االصغاء وتلقي املعلومـات فقـط ً اللقـاين، . (ً

ـاريخ يف مدارـسـنا الـيـوم اـسـتخدام الطراـئـق وا). 80، ص1984 ملالـحـظ ـعـىل ـتـدريس ـمـادة الـت

التدريسية التقليدية التي تؤكد الجوانب النظرية او الكلية من غري اشرتاك الطلبة وتفاعلهم يف 

ـتعدادات  ـدرات واالـس ـنهم يف الـق ـة بـي ـروق الفردـي ـا للـف ـدم مراعاتـه ـة، وـع ـف التعليمـي املواـق

ًعتمدا عىل املدرس والكتاب املدريس اىل حد كبري، مام ادى ذلـك واالهتاممات، وظل تدريسها م

وملـا كانـت ). 6، ص1994الفريجـي، . (اىل جمود هذه املادة وانرصاف الطلبة عن االهتامم بهـا

اهداف الرتبية تؤكد عىل النمـو العقـيل والروحـي والجسـمي واالجتامعـي فـان االعـتامد عـىل 

عىل مواد ووسـائل الـتعلم اللفظيـة غـري كافيـة ومناسـبة طرائق التدريس التقليدية واالقتصار 

 ). 20، ص1982كاظم، (لتحقيق تلك األهداف 

ًلذلك كان لزاما عىل مدريس مادة التـاريخ البحـث عـن الطرائـق التدريسـية التـي مـن 

شأنها ان تحقق اهداف الرتبيـة املنشـودة وقـد تضـمن هـذا الكتـاب ثـالث طرائـق تدريسـية 

خ وتعرف أي الطرائق أفضل التدريسية لتحقيق االهداف التي تؤكد عليهـا لتدريس مادة التاري

 .الرتبية الحديثة
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 من اقدم طرائق التدريس، وكانت مرتبطة بعدم (Lecture Method)تعد طريقة املحارضة 

وجود كتب تعليمية، والكبار هم الذين يقومون بالتعليم للصغار وهـي ال تـزال مـن اكـرث الطرائـق 

فهي عبارة عـن قيـام املـدرس بالقـاء املعلومـات واملعـارف عـىل الطلبـة يف كافـة .  اآلنًشيوعا حتى

جامـل، . (الجوانب وتقديم الحقائق واملعلومات التـي قـد يصـعب الحصـول عليهـا بطريقـة اخـرى

وتسمى كذلك بالطريقة التفسريية او الطريقة التقليدية أو طريقـة املحـارضة ). 126-125، ص2000

ًوعا يف البالد العربية وكثري من البلدان األخرى، وخاصة يف العلوم االنسـانية واللغـات، وهي االكرث شي

، 1998الطشـاين، . (ًوال مينع كونها طريقة قدمية وتقليدية، من ان يكون لها فلسفة وطرقا خاصة بهـا

اسـطتها ًوهي من اوائل الطرائق التدريسية املستخدمة يف التدريس واكرثهـا انتشـارا، اذ بو). 295ص

يستطيع املدرس ان يعرض الكثري من املعلومات واالفكار يف وقت قصـري لـلرشح والـربط والتفسـري، 

ـة ـعـىل االـصـغاء واـسـتخالص االفـكـار الرئيـسـة  وتـسـاعد اـملـدرس يف تـقـديم خرباـتـه وـتـدريب الطلـب

 ).80، ص1985الكلزة، .    (واملعلومات

 اذ يقوم املدرس باعداد املـادة التـي وتقوم هذه الطريقة عىل اساس العرض الشفوي للامدة

ًيريد ان يدرسها ويقدمها للطالب شفويا، وفيها يعد املحارض مصدر املعلومات التي يريـد تدريسـها، 

وليس آلراء الطلبة أهمية يف هذه الطريقة ويقترص دور الطالب فيها عىل مجرد االصغاء عىل الـرغم 

إذ تتالئم هـذه الطريقـة مـع شـكل ). 36، ص1986، الجبوري. (من ابدائه بعض االسئلة والتعليقات

لكل من بناء املادة، وطريقة التخزين، لذا فهي طريقة منظمة، بعيـدة كـل البعـد ) الهرمي(الرتتيب 

عن العشوائية، ألن كل يشء يف هذه الطريقة يتم تحت سـيطرة املـدرس وتوجيهـه، ويقـدم املعرفـة 

 ).301، 1998الطشاين، (بطريقة منظمة 

ــت عـــىلان ال ــل عمـل ــة الحديثـــة ال تســـتبعد طريقـــة املحـــارضة، ـب  رتبـي

 ,Proun( ادخال التحسينات عليها، وتحديد خصـائص املحـارضة الجيـدة، فقـد حـدد 

كـُل عـىل حـدة خصـائص املحـارضة الجيـدة ووسـائل ) Broad well, 1980(و ) 1978

 تخدام تحسينها عن طريق استخدام االمثلـة والتفسـريات لجـذب انتبـاه الطـالب، واسـ
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سـليامن، . (الوسائل التعليمية، والتنوع يف االنشطة واالقتباس من الدراسـات واملراجـع واملوسـوعات

 ).45، ص1988

ان طرائق التدريس املستخدمة يف الوقـت الحـارض يف تـدريس مـادة التـاريخ يغلـب عليهـا 

. التجاه الرتبوي الحديثالطابع االلقايئ، اذ ان هذه الطريقة اصبحت غري مجدية، وغري متوافقة مع ا

 ).23، ص1996العبيدي، (

لقد تغريت الصورة القدميـة للتعلـيم، تلـك الصـورة التـي تـرى ان املـدرس يـتكلم والطالـب 

يستمع اليه، اىل الصورة الجديدة التي تؤكد ان الطالب النشيط الفعال هـو الـذي يسـمع، ويـتكلم، 

وينبغـي عـىل مـدريس ). 325، ص1971حمـود، م. (ويناقش، ويقرأ، ويجمع املادة الدراسـية بنفسـه

التاريخ ان يبحثوا عن ما هو حديث من طرائق تدريسية يبتعدوا من خاللها عن الطرائق التدريسية 

القدمية القامئـة عـىل الحفـظ والتلقـني، وحشـوا ذهـان الطـالب بكميـة كبـرية مـن املعلومـات دون 

ائـق التدريسـية التـي تحقـق مطاليـب الرتبيـة ومن بني هذه الطر. استيعابها وادراك العالقات بينها

 .الحديثة هي طريقة املناقشة

 مـن طرائـق التـدريس املهمـة ملجموعـة املـواد االجتامعيـة ذات *تعد طريقة املناقشة

واملناقشـة تختلـف مـن حيـث . الطابع العقيل وخاصة التاريخ، وهي وسيلة ناجحـة للتـدريس

كني فيها، فقد تستغرق املناقشة بضعة دقائق، وذلك الوقت الذي تستغرقه، وعدد االفراد املشرت

يف حاـلـة مناقـشـة رـسـم بـيـاين، او خريـطـة تاريخـيـة، او جغرافـيـة الـسـتخالص بـعـض الحـقـائق 

وتؤدي املناقشة الطويلة  اىل مزيد من الفهم فهـي . ًواملعلومات منها، وقد تستغرق وقتا طويالً

الكلـزة، ( .اف الـدقيق مـن جانـب املـدرستحقق كل قيم املناقشة الطويلة التي تتطلـب االرش

ًوهي من الطرائق التدريسـية التـي تتـيح الحريـة للطالـب بوصـفه محـورا  ). 85-84، ص1985

للعملية التعليمية، فهذه الطريقة تهـتم مبيـول واتجاهـات املتعلمـني ورغبـاتهم وطموحـاتهم، 

ي خـري وسـيلة لتـدريب فهي تثري حامس الطلبة وتساعد عىل ابراز قابلياتهم ونشـاطاتهم، وهـ

 الطلبة عىل الكالم واملحادثة، فضـال عـن ذلـك فهـي تسـاعد املـدرس عـىل تكييـف عملـه مـع 

 

                                          
  يقصد بها املؤلف املناقشة الجامعية يف الكتاب الحايل*
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 ، 1992األـمـني، . (الطلـبـة بحـسـب ـفـروقهم الفردـيـة وـمـن خاللـهـا ميكـنـه تـعـرف شخـصـيات طلبـتـه

 ).51ص

ىل يف التأكيـد عـ) Group Discusion Method(وتربز اهميـة طريقـة املناقشـة الجامعيـة 

تعاون املدرس والطلبة يف توضيح وتفسري النقاط الغامضة يف الدرس موضـوع املناقشـة، وهـي جـزء 

مهم من العملية الدميقراطية يف الـتعلم كونهـا تتضـمن اسـلوب تبـادل الـرأي بـني املـدرس وطلبتـه 

بـني فضالً عن انها تغرس يف الطلبة عادات السلوك الجيد وتقـيم بيـنهم و). 26، ص1985الخزرجي، (

مدرسهم عالقات الود والتواضع واالحرتام املتبادل وتنمي فيهم الجرأة والثقة بالنفس وتقدير النظـام 

والتامسك من اجل تحقيق فائدة ومصلحة الجامعة، كام تنمي املواصفات الالزمة للقيـادة الطالبيـة، 

ئهم فيام يبدونه مـن اآلراء اذ تتاح من خاللها الفرص امام الطلبة ليتدربوا عىل ادوار قيادية بني زمال

واالفكار والحقائق والنامذج السلوكية الجامعيـة، كـام يسـتطيع املـدرس تعـرف الحاجـات النفسـية 

-8، ص1994الفريجـي، . (واالجتامعية والعلمية لطلبته ويسعى اىل تحقيق جزء منها بشكل أو بآخر

9.( 

 وقوة يف الحجة واستخدام املنطق ومتنح طريقة املناقشة الجامعية الطلبة القدرة عىل التعبري

ًوسلوكا طبيعيا يف التفاهم واالقناع وهي الطريقة املهمـة لرفـع مسـتوى ). 243، ص1998الطشاين، . (ً

مشاركة الطالب يف الصـف، وان اسـتعاملها يرسـخ الوئـام بـني الطـالب، وتحفيـز االفـراد والجامعـة، 

ن انها تقدم صورة جيدة عن التغذيـة الراجعـة فضالً ع. واقرتاح التوجيهات التي تثري تساؤالت اخرى

بخصوص تقدم الطلبة واتجاهاتهم واهدافهم، وتتيح لهم الفرصة لتوسـع ادراكهـم للـتعلم ولطرائـق 

 .)72-71، ص1986ايبل، (. التعلم

مـن اكـرث طرائـق التـدريس فاعليـة يف تنميـة  ) Inquiry Method( تعد طريقة االستقصاء

ة، وذلـك ألنـهـا تتـيح الفرـصـة امـام الطلبـة ملامرـسـة عمليـات اـلـتقيص التفكـري العلمـي ـلـدى الطلبـ

 واالكتشاف بانفسـهم، كـام تؤكـد عـىل اسـتمرارية الـتعلم الـذايت، وبنـاء الطالـب مـن حيـث ثقتـه 

واعتامده عىل نفسه، وشعوره باالنجاز، واحرتامه لذاته، وزيادة مستوى طموحـه وتطـوير اتجاهاتـه 

 وهي عملية ذات فائـدة ومتعـة يف ). 136، ص1994زيتون، ( االبداعية واهتامماته العلمية ومواهبه
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التدريس، اذ ان التدريس بهذه الطريقة يتطلب ربط املصطلحات املتشعبة، ولهـذا يعـد االستقصـاء 

ًطريقة ومنهج، والتدريس بطريقة االستقصاء يعتمد اساسا عىل املنهج الذي يسـري عليـه االستقصـاء 

لذلك فان طريقـة االستقصـاء تنمـي قـوى ). 61، ص1983الجرب، (ئق التدريس ّبعده طريقة من طرا

الطالب العقلية وتثـري دوافعـه الداخليـة، ومتكنـه مـن مامرسـة العمليـات العقليـة وتوليـد حقـائق 

. جديدة، وبالتايل متكنه مـن اسـرتجاع املعلومـات بطريقـة اسـهل وارسع كلـام دعـت الحاجـة اليهـا

االستقصاء يعد طريقة للبحث والوصول اىل الحقيقة يف شتى انواع املعرفة ف). 97، ص1975الفنيش، (

االنسانية، اذ أكد كثري من املربني عىل توجيـه املتعلمـني اىل ان يتعلمـوا بانفسـهم وبارشـاد املـدرس 

وتوجيهه ومساعدته الكتشاف معاين ما يتعلمون ودالالته وان ينمـوا املهـارات والقـيم واالتجاهـات 

 ).68، ص1992األمني، (لم وادراك ما يتعلمون الجل التع

من املداخل الرئيسة التـي تسـاهم يف تطـوير البيئـة ) َّالحر، واملوجه(يعد االستقصاء بنوعيه 

املعرفية للعلم، فالوصول اىل الحقائق التاريخيـة يحتـاج اىل الطريقـة العلميـة يف البحـث والتفكـري، 

ديثة التي تساعد الطلبة عىل اكتساب املعرفـة والوصـول واالستقصاء املوجه بوصفه من الطرائق الح

فضـالً عـن ان هـذه الطريقـة ). 80، ص1984اللقـاين، (اىل الحقائق واملعلومات والنظريات العلميـة 

ًتسعى اىل تطوير اتجاهات الطالب ليكون اكرث حساسية الكتشاف املسـائل االجتامعيـة واكـرث وعيـا 

ّكام انهـا تعـود الطالـب عـىل احـرتام وجهـات النظـر املتعارضـة، لتفهمها ومحاولة ايجاد حلول لها، 

ّوتحمل تبعات النقاش، وتصلح هذه الطريقة لالستخدام يف املناهج العاديـة ويف الظـروف الدراسـية 

العادية، وقد يستخدم فيها الكتاب املدريس العادي، فالكتب الدراسية مليئة بالعبارات الجدلية، التي 

 ).277، ص1998الطشاين، . (ًنى واحد، وتصلح ألن تكون موضوعا لالستقصاءقد تحمل اكرث من مع

  ويف ـضـوء ـمـا تـقـدم ميـكـن الـقـول ان ـمـا يؤـكـد علـيـه اـملـنهج الـحـديث ـهـو ان

ً يكون الطالب مركز العملية التعليمية، ويأخذ فيها دورا فاعالً عكس املـنهج التقليـدي 

مـن املعلومـات دون األخـذ يف الذي كان يهتم بحشـو أذهـان الطلبـة بكميـات كبـرية 

ـة  ـت طريـق ـذلك كاـن ـا وـل ـة وغريـه ـدراتهم العقلـي ـتيعابهم وـق ـجهم واـس ـبان نـض الحـس

 االستقصاء وخاصة االستقصاء املوجه من الطرائق التدريسية التـي يؤكـد عليهـا املـنهج 

 



 25 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

لذلك بات من الرضوري األخـذ بهـذه الطرائـق التدريسـية وتطويرهـا وتحسـينها لتحقيـق . الحديث

 .هداف الرتبوية املرجوةاال

وتشري االتجاهات اىل نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بامناط سلوكية محددة، نحو اشـخاص أو 

ًافكار أو حوادث أو أوضاع أو اشياء معينة، وتؤلف نظاما معقدا تتفاعـل فيـه مجموعـة كبـرية مـن  ً

عتمـد عـىل معرفـة واقعيـة وان تفسري سـلوك الفـرد ي). 471، ص1985نشوايت، . (املتغريات املتنوعة

التجاهاته النفسية وتساعد االتجاهات يف تفسري ما ميـر بـه الفـرد مـن مواقـف وخـربات واعطاءهـا 

 ).52، ص1973العيسوي، . (معنى وداللة

وتعمل االتجاهات عىل مساعدة الفرد يف االحاطة بالكثري مـن متغـريات بيئتـه دون عنـاء أو 

 ويحدد موقفه منها، وتساعد عىل تنظيم وتسـهيل ادراك الفـرد تردد، وتؤدي اىل ان يرسم دوره فيها

للعامل املحيط به وتحافظ عىل احـرتام الـذات وتـؤدي اىل التكيـف مـع البيئـة فضـالً عـن ان دورهـا 

 ).Traindis, 1971, P4(الرئيس يف تنظيم العمليات الدافعية واالنفعالية واملعرفية واالدراكية 

ات السـلوك مبـا تتمتـع بـه مـن محتـوى انفعـايل يتميـز وتعد االتجاهـات مـن اهـم محركـ

باالستمرارية والثبات مام يجعـل تأثريهـا عـىل السـلوك اكـرث ادامـة وهـذا مـا يسـاعد عـىل تحقيـق 

بـان ) Allport(ولهذا أهتم علامء النفس بها عىل مـر العصـور فقـد أوضـح عـامل الـنفس . االهداف

لدى الفرد تنظم عن طريق خرباته السابقة وتؤدي اىل حالة من االستعداد العقيل والعصبي "االتجاه 

، 1974ـكـاظم، " (توجـيـه مـعـني يف اـسـتجابة الـفـرد لجمـيـع االـشـياء واملواـقـف املتـصـلة بـهـذه الحاـلـة

وتساعد الفرد عىل التخلص من مواقف الحـرية عنـد اتخـاذ القـرار او عنـد تحديـد وجهـة ). 166ص

ف بالثبـات النسـبي، وان االتجاهـات تـيرس لالنسـان الترصف واسلوبه النها قوة يحملها الفـرد تتصـ

القدرة عىل التعامل مع املواقف املتعددة عـىل نحـو منسـق بجمـع مـا لديـه مـن خـربات متنوعـة 

 ).19، ص1974سالمة، (

ً فاالتجاهات ال ميكن الحصول عليها بصيغ عفوية مطلقا، وامنـا تعتمـد اساسـا  ً

ًـئـق عرـضـها، اذ انـهـا تتـشـكل طبـقـا يف ذـلـك ـعـىل ـنـوع املعلوـمـات ومـصـادرها، وطرا

 ). Krech, 1954, P. 180(للمعلومـات الـتـي يحـصـل عليـهـا الـفـرد او يتـعـرض لـهـا 
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فـهـي امـنـاط ـسـلوكية، أي ـعـادات يكتـسـبها الـفـرد باحتكاـكـه مـبـؤثرات خارجـيـة، ثقافـيـة، وتعليمـيـة، 

ًواجتامعية، واقتصادية، ومتثل جزءا مهام من الرتاث الثقايف الذي ينتقل مـن  جيـل اىل آخـر متـداخالً ً

برتاكامت وجدانية مختلفة، من آراء، وقيم، ومعتقدات يعرب عنهـا الفـرد يف مختلـف املواقـف التـي 

 ).18، ص1984البدري، . (ًيتخذها تلقائيا دون تكلف

ًويعد االتجاه العلمي خصيصة من خصائص شخصية الفرد العلمية، فليك يكون الفرد علميـا 

، ـفـاالفراد ذوو االتـجـاه العلـمـي )Haney, 1964, P. 33. (اـهـات علمـيـةالـبـد ان تـكـون لدـيـه اتج

يستطيعون فهم العديد من الحوادث والظـواهر واملشـكالت التـي تـرتبط بحيـاتهم اليوميـة وتبنـي 

، ان الفرد الذي تتوافر لديه الخصـائص االساسـية التـي )Noll, 1935, P. 23(الطريقة العلمية بدقة 

ًمية سيفكر حتام بطريقة سليمة وصحيحة، ومـن الصـعب الفصـل بـني مـا يطلق عليها اتجاهات عل

نسميه التفكري العلمي وما نسميه االتجاه العلمي، فهـام متالزمـان يف عمليـة التفكـري السـليم، فـال 

ميـكـن ان يفـكـر االنـسـان بطريـقـة ـسـليمة دون ان يتـصـف ـسـلوكه باملوـضـوعية، والتـفـتح اـلـذهني، 

عمرية، ( اصدار االحكام، وهذه الصفات بعض ما نسميه االتجاه العلمي والعقالنية، وعدم الترسع يف

 ).128-127، ص1982

ّويساهم االتجاه العلمي بشكل فعال يف تحصيل الطالب املعريف، ويزيد من رغبته يف التعلم، 

). 36-22، ص1996الفـالح، . (من خـالل قدرتـه عـىل االنجـاز التعلمـي، واالبتكـار، وحـل املشـكالت

)Debaz, 1994, P. 487.( 

ان تنمية االتجاه العلمي عند الطالب يساعد عىل اكسابهم خصائص شخصية مرغـوب فيهـا، 

ًمثل املوضوعية، واالمانة، مام يجعلهم اكرث تعاونا، واكرث شعورا باملسؤولية وهو ما يعود بالنفع عـىل  ً

 ).Gauld, 1982, p. 111. (الفرد واملجتمع

كاناتهـا العـداد الفـرد القـادر عـىل التفكـري السـليم املـزود وينبغي ان تضع املدرسـة كـل ام

باملعارف واملهارات االساسية التي متكنه من تحقيق التوازن مع بيئتـه، ومـا يطـرأ عليـا مـن تغـريات 

 -:رسيعة، فهي مطالبة بتنمية االتجاه العلمي لدى الطالب وذلك بجعله يتصف باآليت
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 .ر املختلفة البحث عن االسباب الحقيقية للظواه-1

 . نبذ الخرافات واالعتقادات الخاطئة-2

 تفتح الذهن، والرغبة يف قبول الحقائق الجديـدة، والبحـث عـن كـل مـا يسـتجد مـن االدلـة -3

 .واملعلومات

 املوضوعية يف التفكري، والتحرر من التحيز وامليول الشخصية عند النظـر اىل كثـري مـن االمـور -4

 .املختلفة

 ،1969خليــل، (ص مــا يعــرض عليــه مــن آراء وافكــار ومقرتحــات  نقــد ومتحــيص وفحــ-5

 ).42 ص

ًان تعرف اتجاهات الطلبة يعد رضوريـا لوضـع الـربامج وتحديـد االنشـطة والفعاليـات 

التي ميكن ان تؤدي اىل تعديل هذه االتجاهات أو تغيريها، اذ ينبغـي ان تعمـل املدرسـة عـىل 

القيم البالية واالتجاهات السلبية التي تكونـت، تشذيب شخصيات الطلبة من االفكار القدمية و

، 1989الكبـييس، . (ومنت يف حياتهم السابقة، ومتتني ما يحملونه مـن قـيم واتجاهـات ايجابيـة

 ). 47-46ص

ًأن اعداد املدرس اعدادا سليام ينعكس ايجابيا عىل طالبه اذ يساهم ذلك بارتفاع مستوياتهم  ً ً

). Novadk, 1972, P. 33) (20، ص1974دمعـة، . (اتهم العلميـةالعلمية والثقافية، وتكوين اتجاهـ

ًوللمعلم دورا كبريا يف تشكيل االتجاه العلمي عند الطلبة، فاملعلم ذو االتجاه العلمي يغتنم الفـرص  ً

ًاملناسبة ليك ينمي يف طالبه كثريا منها، فهو وحده الـذي يسـتطيع ان يـوفر املنـاخ الصـفي املناسـب 

علمي، فيناقش طالبه فيام يعرضه من آراء ويناقشهم يف االفكار واملعتقدات الخاطئة لتعلم االتجاه ال

الشائعة يف الكتب املدرسية، والبيئة ومينحهم الفرصة ليعربوا عن آرائهم، والقيم باعامل ومرشوعات، 

 وحل مشكالت يتدربون من خاللها عىل االتجاه العلمي، فضالً عن تشجيع الطلبة الذين يظهرون يف

فهومن أهم العوامل التي تساعد عىل منو أو ). 177، ص1976كاظم، . (سلوكهم مثل هذه االتجاهات

تعطل االتجاهات لدى الطالب، فالطالب محبون للتقليد، والقدوة الحسنة يف الرتبية اكرث فاعلية من 

 ).45، ص1969خليل، (العوامل االخرى 
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ًفاملدرس الذي يحمل اتجاها علميا يستطيع ان  يواكب التطور العلمـي، ويجعـل مـا تقدمـه ً

ًلطالبه متمشـيا مـع روح الـعرص، ويحـاول ان يطـور نفسـه واسـاليبه التدريسـية وفقـا لالتجاهـات  ً

وان ما يتبعه املدرس من اساليب   تدريسية حديثة ). 161، ص1959رسحان، . (الحديثة يف التدريس

أن طرائـق . 171، ص1984مرعـي، (ًهـا احيانـا لها اثر واضح يف تكوين االتجاهات وتعديلها، او تغيري

مسـتوى (التدريس ووسائله تعتمد عىل نظام االمتحانات الذي يركز عـىل قيـاس االهـداف املعرفيـة 

للمواد الدراسية، ويغفل قياس االتجاهات املتمثلة باالتجاهات العلمية وتنميتها، اذا كان ). التحصيل

توقـع يف االمتحـان ولـيس تـدريس مـا يجـب ان يتعلمـه ًاملدرس يجد نفسه ملزما بتدريس ما هو م

وان ). 53، ص1988زيتـون، (ًالطالب، وقـد يـنعكس ذلـك سـلبا عـىل االتجاهـات العلميـة للطـالب 

استخدام طرائق واساليب التدريس التقليدية ال ينشأ عنه تغريات واضحة يف تنمية االتجـاه العلمـي 

اذ البـد ). 124، ص1974كـاظم، . (لعلمية يف التفكـريوتنمية قدرات الطالب عىل استخدام الطرائق ا

من توفري خربات متعددة، ومتنوعة غرضها تنمية اتجاهات مرغوب فيها تثري حب االسـتطالع للفـرد 

 ).263، ص1976قالدة، . (بشتى الوسائل والطرائق

ًان التعلبم الذي يؤدي اىل اكساب الطالب اتجاهات ايجابيـة يكـون اكـرث نفعـا مـن ذلـك 

تعليم الذي يؤدي اىل مجرد اكساب املعارف، اذ ان املعـارف والعلـوم تخضـع باسـتمرار لعوامـل ال

ولـيك تحقـق الرتبيـة ). 99-98، ص1968سـليم، (النسيان، بينام يظل اثر االتجاهـات ملـدة أطـول 

اهدافها البد مـن تربيـة علميـة تعمـل عـىل تزويـد الطالـب باملعلومـات واملفـاهيم والنظريـات 

ً، وتنمية مهاراته واتجاهاته العلمية التي تجعله متمكنا من فهم البيئة من حوله وقـادرا والقوانني ً

، 1976نـادر، . (عىل مواجهة املشكالت التي تعرتضـه يف حياتـه وحلهـا وفـق مـنهج علمـي سـليم

 ).17ص

ان احد االهداف الرتبوية التي تسعى لها املؤسسات التعليمية يف العراق هو تنميـة االتجـاه 

علمي لدى الطلبة وتـدريبهم عـىل املوضـوعية يف اصـدار االحكـام عـىل االمـور التـي تـواجههم يف ال

ًحياتهم اليومية وتنمية حب االستطالع والرغبة يف تقيص الحقائق مبتابعة التطورات العلميـة تلقائيـا 

 ).17، ص1986جمهورية العراق، . (يف الحارض واملستقبل
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سات اىل معرفة اثر طرائق التدريس، ومتغـريات أخـرى يف لقد سعى كثري من البحوث والدرا

اىل وجـود فـرق يف االتجـاه العلمـي لصـالح ) Hughes, 1981(فقد اشارات دراسة . االتجاه العلمي

 ,Hughes. (املجموعة التي استخدمت متثيل االدوار كتقنية يف تـدريب معلمـي املراحـل االبتدائيـة

1971, P.113.( 

، اىل ان املخـتـرب والعـمـل املخـتـربي ونـشـاطاته العلمـيـة )Lunetta, 1981(واـشـارت دراـسـة 

 ,Lunetta. (املرافقة يعمل عىل آثاره االهتاممات العلمية، واالتجاهات، والتفتح العقيل لدى الطلبة

1981,P. 22-25 .( وقـد أكـدت دراسـة) ،تفـوق طريقـة االستكشـاف عـىل الطريقـة ) 1988صـخي

 ).28، ص1988صخي، (العلمية للطلبة التقليدية يف تنمية االتجاهات 

ويف ضوء ما تقدم ذكره عن أهمية االتجاه العلمي، فضالً عن كثري مـن الدراسـات والبحـوث 

التي تناولته، لذا ينبغي ان يسعى تدريس املواد االجتامعية بصـورة عامـة، وتـدريس مـادة التـاريخ 

ميته، وتشـجيع الطـالب الـذين لـديهم بصورة خاصة اىل التأكيد عىل االتجاه العلمي والعمل عىل تت

 .ًافكارا تدل عىل االتجاه العلمي، ومساعدتهم يك ينمو ويرتسخ لديهم

لقد اختار املؤلف املرحلة االعدادية كونها املرحلة التي يتحدد فيها مطالب النمو واسـتمراره 

ًجسميا، وعقليا، واجتامعيا، واكتشاف ميول الطالب واتجاهاتهم واستعداداتهم  ً وتزويدهم باملعـارف ً

والطـالب . والعلوم التي تتناسب ومستوى نضجهم واكسابهم املهارات واالتجاهات العلمية واملهنيـة

يف هذه املرحلة الدراسية يتصفون بحب االستطالع، والشك، والفضول، وازدياد قدراتهم عىل التخيل، 

 .العقليةوالتفكري، والفهم لذلك تعد هذه املرحلة الدراسية مرحلة اليقظة 

وملا كان موضوع االتجـاه العلمـي بهـذه االهميـة، ارتـأى املؤلـف ان يكشـف أثـر الطرائـق 

التدريسية وهي طريقة املحارضة، وطريقة املناقشة الجامعية، وطريقة االستقصاء املوجـه يف تنميـة 

تؤكد عليها االتجاه العلمي لدى الطالب وتعزيزه، السيام وان االتجاه العلمي يعد من االهداف التي 

 .السياسة الرتبوية يف جمهورية العراق
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ويـعـد الكـتـاب الـحـايل محاوـلـة ـمـن املؤـلـف لتـعـرف اـثـر بـعـض الطراـئـق التدريـسـية وـهـي 

يف جانبني مهمني من جوانب العمليـة الرتبويـة، ) املحارضة، واملناقشة الجامعية، واالستقصاء املوجه(

 أفضل الطرائق التدريسية التي تساعد عـىل رفـع وهام التحصيل واالتجاه العلمي بقصد الوصول اىل

مستوى التحصيل واالتجاه العلمي لدى الطالب السيام وان الرتبية الحديثة واملـنهج الحـديث يؤكـد 

عىل الطالب كونه مركز العملية التعليمية وكذلك التأكيـد عـىل بنـاء شخصـية الطالـب وتكاملهـا يف 

 .جتامعيةالنواحي العقلية والنفسية والعلمية واال

 

 -:ومام تقدم ذكره تتجىل أهمية الكتاب الحايل مبا يأيت

املحـارضة، واملناقشـة الجامعيـة، ( قلة الدراسات التـي تبحـث يف موضـوع الطرائـق التدريسـية -1

واثرها يف التحصيل واالتجاه العلمي لدى طالب الصف الخامس االعـدادي ) واالستقصاء املوجه

 . العراقيف مادة التاريخ يف جمهورية

 حاجة املـدارس املاسـة يف الوقـت الحـارض ويف املراحـل الدراسـية كافـة اىل اسـتخدام الطرائـق -2

التدريسية التي تساعد عىل رفع مستوى التحصيل وتنمية االتجاه العلمي لدى الطلبـة السـيام 

دفها وان املنهج الحديث يؤكد عىل استخدام الطرائق التدريسية غري التقليدية والتي يكـون هـ

 .بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة

 ميكن ان تساعد نتائج هذا الكتاب القامئني بالعملية الرتبوية يف جمهوريـة العـراق عـىل تعـرف -3

أفضل الطرائق التدريسية يف التحصيل وتنمية االتجـاه العلمـي لغـرض تأكيـدها ودعمهـا مـن 

تدريسية خاصة ونحن نعيش اليوم عرص خالل بناء املناهج الدراسية مبا يتفق وهذه الطرائق ال

 .االنفجار املعريف

ً اهمية االتجاه العلمي بوصفه هدفا رئيسا من االهداف الرتبوية لوزارة الرتبية، زيادة عىل ذلـك -4 ً

فانه يعد من وسائل التقدم العلمي ومواجهة مشكالت العرص، ملا له من دور يف تشكيل سلوك 

 .الطالب

 ى له املؤلف الهدف الذي يسع: ًثالثا

يهـدف الكتـاب الحـايل تـعـرف أثـر اسـتخدام ثـالث طراـئـق تدريسـية املحـارضة، واملناقـشـة 

الجامعية، واالستقصاء املوجـه يف التحصـيل وتنميـة االتجـاه العلمـي لـدى طـالب الصـف الخـامس 

 .االعدادي يف مادة التاريخ
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 فرضيات املؤلف: ًرابعا

 -:يةلتحقيق الهدف وضع املؤلف الفرضيات اآلت

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب املجموعات التجريبية الثالث الـذين  -1

يدرسون بطريقة املحارضة، وطريقة املناقشة الجامعية، وطريقة االستقصاء املوجه يف االختبـار 

 .البعدي يف التحصيل الذي سيطبق عليهم يف نهاية التجربة

صائية بني متوسط درجات طـالب املجموعـة التجريبيـة االوىل الـذي  ال يوجد فرق ذو داللة إح-2

يدرسون بطريقة املحارضة وبـني متوسـط درجـات طـالب املجموعـة التجريبيـة الثانيـة الـذي 

يدرسون بطريقة املناقشة الجامعية يف االختبار البعدي يف التحصـيل الـذي سـيطبق علـيهم يف 

 .نهاية التجربة

إحصائية بني متوسط درجات طالب املجموعـة التجريبيـة االوىل الـذين  ال يوجد فرق ذو داللة -3

يدرسون بطريقـة املحـارضة وبـني متوسـط درجـات طـالب املجموعـة التجريبيـة الثالثـة الـني 

يدرسون بطريقة االستقصاء املوجه يف االختبار البعـدي يف التحصـيل الـذي سـيطبق علـيهم يف 

 .نهاية التجربة

ة إحصائية بني متوسط درجات طالب املجموعة التجريبيـة الثانيـة الـذين  ال يوجد فرق ذو دالل-4

يدرسون بطريقة املناقشة الجامعية وبني متوسط درجات طـالب املجموعـة التجريبيـة الثالثـة 

الذين يدرسون بطريقة االستقصاء املوجه يف االختبار البعدي يف التحصيل الذي سيطبق عليهم 

 .يف نهاية التجربة

د فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب املجموعات التجريبية الثالث الذين  ال يوج-5

ـه يف  ـاء املوـج ـة االستقـص ـة، وطريـق ـة الجامعـي ـة املناقـش ـارضة، وطريـق ـة املـح ـون بطريـق يدرـس

 .االختبارين القبيل والبعدي يف تنمية االتجاه العلمي

ـني متوســط درجــات طــال-6 ـة إحصــائية ـب  ب املجموعــة ال يوجــد فــرق ذو دالـل

  التجريبية االوىل الذين يدرسون بطريقة املحارضة وبـني متوسـط درجـات طـالب 
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املجموعة التجريبية الثانية الذين يدرسون بطريقة املناقشـة الجامعيـة يف االختبـارين القـبيل 

 .والبعدي يف تنمية االتجاه العلمي

ملجموعـة التجريبيـة االوىل الـذين  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب ا-7

يدرسون بطريقة املحارضة وبني متوسـط درجـات طـالب املجموعـة التجريبيـة الثالثـة الـذين 

 .يدرسون بطريقة االستقصاء املوجه يف االختبارين القبيل والبعدي يف تنمية االتجاه العلمي

التجريبيـة الثانيـة الـذين  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب املجموعة -8

يدرسون بطريقة املناقشة الجامعية وبني متوسط درجات طـالب املجموعـة التجريبيـة الثالثـة 

الذين يدرسون بطريقـة االستقصـاء املوجـه يف االختبـارين القـبيل والبعـدي يف تنميـة االتجـاه 

 .العلمي

  حدود الدراسة-ً:خامسا

 -:يقترص الكتاب الحايل عىل

/ الكـرخ االوىل قضـاء الكاظميـة/ الب الصف الخامس االديب يف مركز محافظـة بغـداد عينة من ط-1

 .2001/2002املركز للعام الدرايس 

 االبواب الثالثة االوىل من كتاب التاريخ الحديث للصـف الخـامس االديب املقـرر تدريسـية للعـام -2

 .، الطبعة الثامنة والثالثون)2000(، 2001/2002الدرايس 

 .2001/2002الدرايس األول من العام الدرايس  الفصل -3

  تحديد املصطلحات-ً:سادسا

 .ًيستعرض املؤلف فيام يأيت تعريفا للمصطلحات التي وردت يف هذا الكتاب

 Lectur Method طريقة املحارضة

  ،احدى الطرائق التدريسية املسـتخدمة عـىل املسـتوى الجـامعي، اذ : (، بانها1977عرفها رزوق

اذ بالقاء املحارضات عىل الطالب يف موضوع أو حقـل معـني، ويقـترص دور الطالـب يقوم االست

 ).191، ص1977رزوق، ). (عىل االصغاء وتدوين املالحظات
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  ،الطريقة التي يقوم فيها املدرس بالقاء املعارف واملعلومـات عـىل : ( بأنها1982وعرفها مطاوع

اسلوب اخباري، ويكون موقف الطـالب فيهـا ًالطالب سواء أكانت اخبارا عن احداث أو وقائع ب

 ).27، ص1982مطاوع، ). (ًسلبيا، اذ يتلقون املعلومات جاهزة دون فاعلية ونشاط

  ،الطريقة التي تقوم عىل توضيح وتفسري االفكار بواسطة املدرس، : ( بأنها1986وعرفها الجبوري

 ).18، ص1986الجبوري،  ().ًويكون دور املتعلم فيها مقصورا عىل تلقي املعرفة من املدرس

  ،عبارة عن حديث يلقيه املدرس عىل طالبه الذين يستمعون اليه وقد : ( بأنها1987وعرفها عيل

عـيل، ). ( نشاط يتمثل باالسـئلة والنقـاشلـلـهيستغرق هذا الحديث جل وقت الدرس أمر يتخ

 ).70، ص1987

  ،ـدايني درس برشح وتفـسـري وتوـضـيح الطريـقـة القامـئـة ـعـىل دور اـملـ: ( بأنـهـا1994وعرفـهـا اـل

املعلومات والحقائق إذ يكون دور الطالب فيها االنصات أو تدوين بعـض املعلومـات واالفكـار 

الرئيسة، وقـد يوجـه املـدرس يف نهايـة الـدرس بعـض االسـئلة او االجابـة عـن اسـئلة الطـالب 

 ).20، ص1994 الدايني،(واستفساراتهم مع استخدام بعض الوسائل التعليمية اثناء سري الدرس 

  ،عبارة عن قيام املدرس بالقاء املعلومـات واملعـارف عـىل الطلبـة يف ( بأنها 2000وعرفها جامل

). الجوانب كافة وتقديم الحقائق واملعلومات التي قد يصعب الحصـول عليهـا بطريقـة اخـرى

 ).126، ص2000جامل، (

 يف تدريس املجموعـة التجريبيـة هي الطريقة التدريسية التي اتبعها املؤلف : التعريف االجرايئ

األوىل وتقوم عىل عرض قدر كبري من املعلومات والحقائق واملفاهيم يف اثنـاء الـدرس اذ يكـون 

املدرس فيها محور العملية التعليمية يف حني يقترص دور الطالب عىل االستامع دون فاعليـة او 

 .نشاط
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    Group Discussion Methodاملناقشة الجامعية 

 ا عرفهGood, 1973فعالية تتميز بالتزام موضوع او قضية أو مشكلة يرغب املشـرتكون : ( بأنها

 )Good, 1973,P. 76). (يف املناقشة رغبة جدية  يف حلها والوصول اىل قرار فيها

  ،وسيلة االتصال الفكري بني املدرس وطالبه ويعتمد اسـلوب الحـوار : ( بأنها1976وعرفها لبيب

سئلة التي يطرحها املدرس لطالبه، وكـذلك االسـئلة التـي يوجههـا الطـالب لـه واملناقشة عىل اال

 ).123، ص1976لبيب، ). (واالجوبة املتبادلة بينهم

  ،الطريقة التي يشرتك فيا االستاذ مع طالبه أو املعلم : ( بأنها1981وعرفها عبد املوجود وآخرون

ة او مشـكلة مـا وبيـان مـواطن مع تالميذه يف فهم وتحليل وتفسـري وتقـويم موضـوع او فكـر

 ).145، ص1981عبد املوجود وآخرون، ). (االختالف واالتفاق

  ،اجتامع عدد من االشخاص مع مرشف مؤهل ليتناقشـوا أو يتبـادلوا : ( بأنها1985وعرفها عزيز

اآلراء بالتعاون واملشاركة يف موضوع من املوضوعات أو مشكلة مـن املشـكالت التـي تخصـهم 

 ).40، ص1985ز، عزي). (ًجميعا

  ،مشاركة الطالب مشاركة ايجابيـة متفاعلـة يف الـدرس مـن : ( بأنها1987وعرفها السامرايئ

ـا ـي يثريونـه ـاريف الـت ـارات والرشوح والتـع ـئلة واالستفـس ـالل االـس ـامرايئ، ). (ـخ  1987الـس

 ).30ص

  ،تحضري مادة الطريقة التي يتعاون من خاللها املعلم والتالميذ يف: ( بأنها1998وعرفها الطشاين 

الدرس وتحليلها ودراستها من خالل مناقشة يتم فيها تبادل االفكار، وايجـاد الحلـول للمشـاكل 

املختلفة ويكتسب الطالب من خالل مامرستها قيم وافكار واتجاهات الجامعة نتيجـة للتفاعـل 

 ).243، ص1998الطشاين، ). (االجتامعي اثناء مناقشة الدرس

  ،ــا دورزه ــ2000وعرفـه ــا بتقســـيم طـــالب(ا  بأنـه ــوم املـــدرس  فيـه ــي يـق  الطريقـــة الـت

ــية أو ــؤاالً، او قـض ــيهم موـضــوعا، او ـس ــرح عـل ــم يـط ــات ـصــغرية، ـث  ً الـصــف اىل مجموـع

ـا،  ـة التوصــل اىل حلـه ـم محاوـل ـا، ـث ـرأي فيـه ـداء اـل ـنهم مناقشــتها واـب ـب ـم   مشــكلة، ويطـل
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ًوقد يطرح املدرس موضوعا واحدا عىل جميع املجموعـات، او بـني مجموعـ دورزه، . (ة واخـرىً

 ).191، ص2000

هي الطريقـة التدريسـية التـي إتبعهـا املؤلـف يف تـدريس املجموعـة التجريبيـة : التعريف االجرايئ

الثانية، وتقوم عىل اساس الحـوار بـني املـدرس وطالبـه حـول موضـوع الـدرس وتبـادل اآلراء بقصـد 

ناقشة، ويكون الطالب فيهـا محـور التوصل اىل قرار أو نتيجة بخصوص املوضوع الذي تدور حوله امل

 .العملية التعليمية

 

   Guided Inquiry Methodّطريقة االستقصاء املوجه

  عرفهاGeorge, 1974نوع من التعلم الذي يستعمل فيـه املـتعلم مهـارات واتجاهـات : ( بأنها

 ).George, 1974,P. 81). (لتوليد وتنظيم املعلومات وتقوميها

  ،النشاطات والفعاليات التي يقوم بها املتعلم تحـت ارشاف املعلـم : (أنها ب1988وعرفها نشوان

ًوتوجيهه أو ضمن خطة بحثية اعدت مقدما، ويعتمد هذا النوع من االستقصاء عىل املتعلم اذ 

 ).82، ص1988نشوان، ). (يهدف اىل تحقيق اهداف محددة

  ،عىل نفسه للوصول اىل الحقيقة او ًان يبحث املرء او الفرد معتمدا: ( بأنها1992وعرفها االمني 

 ).68، ص1992األمني، ). (ًاملعرفة عموما

 طريقة تدريسية يكون املتعلم فيا مركز الفاعليـة، ويوضـع يف : (، بأنها1997. لـلـهوعرفها عبد ا

موقف تعليمي يوجب عليه التفكري، مع توجيه وارشـاد مـن قبـل املـدرس، لتحقيـق االهـداف 

 ).125، ص1997، لـلـه اعبد. (ًاملرسومة سابقا

  ،الطريقة الفاعلة واملعارصة يف الدراسات االجتامعية والتي يكون : ( بأنها2000وعرفها السكران

ًفيها الطالب مركز الفاعلية عند وضعه يف موقف يتطلب تفكريا عميقا بالتعاون والتوجيـه مـن  ً

 ).156، ص2000السكران، ). (جانب املعلم وصوالً اىل االهداف املنشودة
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 هي الطريقة التدريسية التي إتبعها املؤلف يف تدريس املجموعة التجريبيـة :التعريف االجرايئ 

الثالثة والتي تقوم عـىل اسـاس وضـع الطالـب يف موقـف تعليمـي بـارشاف املـدرس وتوجيهـه 

 .ويكون الطالب محور الفاعلية يف العملية التعليمية

  التحصيلAchievement   

  عرفهNovak, 1960تحديـد التقـدم الـذي يحـرزه الطالـب يف املعلومـات أو املهـارات : ( بأنـه

 ).Novak, 1960, P. 292). (ومدى متكنه منها

  وعرفهMorgan, 1966اداء يف اختبار للمعرفة او مهارة: ( بأنه) .(Morgan, 1966, P. 762.( 

  ،ك عـىل اعتبـار ان معرفة أو مهارة مقتبسة، وهو خالف القدرة، وذلـ: ( بأنه1971وعرفه عاقل

 )13، ص1971عاقل، (االنجاز أمر فعيل حارض وليس امكانية 

  ،انجـاز يقـاس بدرجـة اجتيـاز اختبـارات مقننـة والسـيام يف املجـال : ( بأنه1976وعرفه الخويل

 ).16، ص1976الخويل، ). ( املدريس-التعليمي

  ،املدرسية املختلفـة والـذي كل اداء يقوم به الطالب يف املوضوعات : ( بأنه1979وعرفه الكناين

الكنـاين، ). (ميكن إخضاعه للقياس عن طريـق درجـة اختبـار أو تقـديرات املدرسـني او كلـيهام

 ).26، ص1979

  ،مدى استيعاب الطالب ملا تعلمـوه مـن خـربات معينـة يف موضـوع : ( بأنه1989وعرفه الكلزة

 ).102، ص1989الكلزة، ). (ًمعني مقاسا بالدرجات التي يحصلون عليها يف االختبار التحصييل

مـن الـدرجات عـىل فقـرات ) عينـة الكتـاب(هو مقدار ما يحصل عليه الطـالب : التعريف االجرايئ

االختبار التحصييل البعدي الذي سيطبق عليهم يف نهاية التجربة بعد ان درسوا االبواب الثالثة االوىل 

 ).2001/2002(من كتاب التاريخ الحديث املقرر تدريسه للعام الدرايس 
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 Scientific Attitudeاالتجاه العلمي

لالتجاه العلمي تعريفات كثرية ومتنوعة، اذ ان معظم هذه التعريفات تضمنت املواصـفات 

التي ينبغي ان يتصف بها ذوو االتجاه العلمي أو العقلية العلميـة، فمـن علـامء الـنفس مـن عرفـه 

ًتعريفا لفظيا، ومنهم من اعطاه صفة االجراء وا وفيام يأيت بعض التعريفات اللفظيـة لالتجـاه . لقياسً

 .العلمي

  ،االستعداد العقيل الذي يتكـون لـدى الفـرد نتيجـة خرباتـه السـابقة : ( بأنه1963عرفه رسحان

ًفيجعله يسلك سلوكا معينا ازاء االشخاص واالشياء واآلراء، ويتميـز عـادة بدرجـة معقولـة مـن  ً

 ).143، ص1963رسحان، . (الثبات

 نزعة فعالة ذات صيغة انفعالية وذات درجة ثبات يكتسـبها الفـرد : (  بأنه1970فه العاين، وعر

ًنتيجة خرباته يف الحياة اثناء تفاعله مع بيئته فيترصف فيها ترصفـا يتميـز بـالتحرر مـن القيـود 

 ).30، ص1970العاين، . (املعطلة للتفكري

  وعرفهChaplin, 1971مات العلم السيام يف البحث عن الحقائق االتجاه املميز ملستلز: ( بأنه

 ).Chaplin, 1971, P. 440). (العلمية بالطرق التجريبية

  ،نزعـة ذات صـبغة انفعاليـة وعقليـة ثابتـة يكتسـبها الفـرد خـالل : ( بأنـه1972وعرفه احمـد

 ).71، ص1972احمد، ). (احتكاكه بالبيئة وما تحتويه من مواقف وخربات وقيم ومشكالت

 ،فكرة ترتبط مبعنـى العلـم وركـائزه واسسـه تجعـل االنسـان يتقبـل : ( بأنه1986 وعرفه لبيب

الحقائق املوضوعية للعلم ويسلم بصحة ما تسفر عنه هذه الحقائق برصف النظر عن مصالحه 

لبيـب، . (ًالشخصية، ويؤمن بتطور العلم، ويكون مستعدا لتقبل الجديـد منـه اذا ثبـت صـحته

 ).102، ص1986

  ،توجه عقيل معني يفرض عىل الشخص التعامل مع ذاتـه او مـع مـا : ( بأنه1999وعرفه دغيش

 ).18، ص1999دغيش، ). (يحيط به من االشياء واالحداث بروح العلم
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  اما تعريف االتجاه العلمي الذي اعتمد صفة االجراء والقياس والتحديد، فوضـع بقـوائم تضـم

وفـيام يـأيت بعـض هـذه . عنـد الفـردعنارص االتجاه العلمـي والسـامت العقليـة التـي تتكـون 

 .التعريفات

  عرفهBlough, 1953حب االستطالع، والتفتح الذهني، واالستمرارية يف البحث، وعدم : ( بأنه

التعصب، والرتيث يف الحكم، وعدم االميان بالخرافـة، ووزن االدلـة، وتكـوين العقليـة الناقـدة، 

 ).Blough, 1953, P.4(، )والتخطيط الذيك

  وعرفهBurton and Others, 1960حب االستطالع، واالمانة الفكرية واملوضوعية، : ( بأنه

  ,Burton). (وفهم عالقات السبب والنتيجة، والنزعة اىل النظام، واملرونة واملثـابرة، والحسـم

and Others, 1960, P. 38-39( 

  ،ل الطريقـة التفـتح الـذهني، والرتيـث يف اصـدار الحكـم، واسـتعام: ( بأنـه1968وعرفه سليم

، 1968سـليم وآخـرون، . (العلمية، وعدم االميان بالخرافة، وحـب االسـتطالع والدقـة يف العمـل

 ).99ص

  ،حب االستطالع، والعقالنية، وعدم الترسع يف اصدار : (  االتجاه العلمي اىل1976ويقسم كاظم

التواضـع العلمـي الحكم، والتفتح الذهني والعقلية الناقـدة، واملوضـوعية واالمانـة الفكريـة، و

 ).176-173، ص1976كاظم، (

  ويرىGega, 1977حب االستطالع، واالبداعية او االبتكارية، : ( بأن االتجاه العلمي يتألف من

 ).Gega, 1977, P. 77-79). (والتفكري الناقد، واملثابرة

  ،ام آراء تقبل النقد، وعدم الجحود واالرصار عىل الخطأ، واحـرت: ( اىل1992وصنفه نادر وآخرون

االخرين برحابة صدر، وعدم الترسع يف اتخاذ القرارات واصدار االحكام، وعـدم التحيـز، ودقـة 

املالحظة، وحب االستطالع والبحـث عـن الجديـد، واعـتامد االدلـة والرباهـني، واالميـان بـالعلم 

نـادر، ) (عوسيلة لخدمة البرشية، ونبذ التعصب، واملثابرة يف العمل، واالمانة الفكرية، والتواضـ

 ).40، ص1992
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هو عبارة عن استعداد الطالب لالستجابة للمواقف واالحداث واملوضوعات التـي : التعريف االجرايئ

ًتكون ثابتة نسبيا، بقبول او رفض هذه املواقف واالحداث او املوضـوعات، وتقـاس هـذه االسـتجابة 

 الـذي اعـده املؤلـف الغـراض بالدرجة التي يحصلون عليها من خالل اجابتهم عن فقـرات املقيـاس

 ).الكتاب الحايل

   History التاريخ

  ،العلم الذي يبحث يف حقائق الحياة وتطور االنسانية الـذي يقـوم : ( بأنه1947عرفه املخزنجي

 ).32، ص1947املخزنجي، ). (عىل اساس دراسة الوثائق واملصادر االصلية

  ،ل بني املؤرخ وحقائقه، او حوار متصل بني عملية متصلة من التفاع: ( بأنه1960وعرفه الدوري

 ).7، ص1960الدوري، (املايض والحارض 

  وعرفه Funk, 1966فـرع مـن املعرفـة يهـتم بدراسـة سـجالت املـايض أو مـا: ( بأنه 

 .Funk, 1966, P).( هو مدون عن املايض والسيام االشياء املتعلقة بشـؤون االنسـان

599 .( 

  ،علـم -عن طريق استقراء قوانينـه-لم املايض وحده وامنا هو ليس ع: ( بأنه1985وعرفه هيكل 

، 1985هيكـل، ). (ًالحارض واملستقبل ايضا أي انه علم ما كان وما هو كـائن ومـا سـوف يكـون

 ).10ص

  ،بحث واستقصاء حوادث املايض بكل ما يتعلـق باالنسـان : ( بأنه1992وعرفه حسني والعزاوي

لصـخر بتسـجيل أو وصـف اخبـار الحـوادث التـي املـت منذ ان بدأ يـرتك آثـاره عـىل االرض وا

 ).11، ص1992حسني والعزاوي، ). (بالشعوب واالمم

  ،علم دراسة الحضارات املاضية والكشف عن العوامـل التـي : ( بأنه1992وعرفه األمني وآخرون

 ).11، ص1992االمني، . (تضافرت عىل تشكيل الحضارة املعارصة

 لعلميـة التـي يتضـمنها كتـاب التـاريخ الحـديث  هـو املـادة ا:التعريف االجرايئ

ــدرايس  ــام اـل ــه للـع ــرر تدريـس ــامس االديب املـق ــف الـخ   يف 2002/ 2001للـص
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، وقـد درس املؤلـف نفسـه االبـواب الثالثـة 2000جمهورية العراق، الطبعة، الثامنة والثالثون، 

 ).عينة الكتاب(االوىل منه للطالب 

 الصف الخامس االعدادي

ثاين من املرحلة االعدادية التي تيل املرحلة املتوسطة وتضـم ثالثـة مسـتويات هو املستوى ال

يف نظام التعليم الثانوي يف جمهورية العراق، ومدة الدراسة فيهـا ثـالث سـنوات، وتشـمل ) صفوف(

 .الدراسة فيه عىل فرعني، الفرع االديب والفرع العلمي
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 الفصل الثاين

 ..طرائق التدريس أهميتها ، أنواعها

نعني بالطريقة التدريسية هي جميع أوجه النشـاط املوجـه الـذي ميارسـه املـدرس بغيـة 

ّمساعدة طالبه عىل تحقيق التغري املنشود يف سلوكهم، ومن ثم مساعدتهم عىل اكتساب املعلومـات 

إذ ان طريقـة ). 123، ص 1996ريـان، . (واملعارف والعادات، واالتجاهـات وامليـول والقـيم املرغوبـة

َّيس الجيدة هي تلك الطريقة التي متكن الطالب من فهم الحقائق والـربط بينهـا، وتركـز عـىل التدر

ـدراتهم  ـاراتهم وـق ـة مـه ـة وتنمـي ـور، (اكتـسـابهم لالتجاـهـات االيجابـي ـة ). 101، ص 1987دـب ولطريـق

قته اذ ان املعلم ال يعلم مبادته فحسب، وامنا يعلم بطري. التدريس اثر كبري يف تحقيق اهداف الرتبية

واسلوبه اللذين يعكسان شخصيته وعالقاته مع طالبه، والطالب ال يستطيع ان يسـتفيد مـن املعلـم 

ًوهنا تظهر اهمية املعلـم بوصـفه ركنـا مـن اركـان املـنهج، . اذا مل يكن له املحبة والتقدير واالحرتام

وتهيئـة الفـرص لذلك تهتم كثري من دول العـامل باسـاليب اعـداد املعلمـني، وتـدريبهم، وتـوجيههم، 

 ).430، ص 2002الحسناوي، . (املناسبة لتحقيق منوهم املهني

ًوال يكفي ان يكون املدرس ملام مبادته التعليمية، محيطا بتفاصيلها، وامنا ينبغـي ان يتبـع  ً

طرائق التدريس الصحيحة التي تجعل من املـادة التعليميـة مـادة حيـة للطالـب وللمجتمـع الـذي 

ًريس علام متخصصا، واصبح لكـل مـادة دراسـية طرائقهـا الخاصـة، واسسـها فاصبح التد. يعيش فيه ً

تـريك، . (الرتبوية والنفسية، ووضعت نظريات متعددة وتفسريات تربوية مختلفة لطرائـق التـدريس

 ). 153، ص 1983

وتـعـد الطراـئـق واالـسـاليب التدريـسـية الـتـي يتبعـهـا اـملـدرس ـمـن أـهـم جواـنـب العملـيـة 

ملشكلة الرئيسة يف مضمون العمل ملهنة التدريس، اذ ان افضل طرائق التدريس، التعليمية، بل هي ا

، وطريقـة )10، ص 1977الفنـيش، ). (109، ص 1976اللقـاين، . (هي تلك التي تؤدي اىل تعلم افضل

ًالتدريس من االدوات الفاعلة واملهمة يف العملية الرتبوية، اذ تلعـب دورا اساسـيا وفـاعالً يف تنظـيم  ً

  الدراسية، ويف تناول املادة العلمية، وال يستطيع املدرس االستغناء عنها الن مـن دون طريقـة الحصة
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تدريسية ال ميكنـه تحقيـق االهـداف الرتبويـة العامـة والخاصـة وميكـن للمـدرس تحديـد الطريقـة 

الهـداف ًالتدريسية، معتمدا عىل بعض االسس منها املادة العلمية، واملرحلة الدراسـية، والطـالب، وا

الرتبوية وغريها من االسس، زيادة عىل ذلك ان تفاعل املدرس مع الطالب يعتمد بشكل اسايس عـىل 

 ). 55، ص 2001االحمد، (نوع الطريقة التدريسية التي يتبعها املدرس 

وتضم طريقة التدريس كثري من األنشطة واالجراءات كالقراءة بنوعيها الصـامتة والجهريـة 

 والتوجيه والتوضيح واستخدام الوسائل التعليمية عىل اختالف انواعها، وينبغـي والتسميع واملالحظة

عىل املدرس ان يربط بني هذه االنشطة واالجراءات خالل عمليـة تدريسـه، ومـن هنـا تـربز اهميـة 

الطريقة التدريسية التي يتبعها املدرس والتي تعد وسيلة يحقق من خاللها اهداف املـنهج املـدريس 

فاهيم واالتجاهات والقيم والعادات وامليول التـي تطمـح املدرسـة اىل تحقيقهـا، زيـادة من حيث امل

عىل ذلك ما للطريقة من اثر يف نجاح أو فشل املدرس يف عمله، كام لها دور بارز يف تنمية امليل نحو 

 ). 21، ص 1961عبد القادر، (. أو ضد املادة الدراسية والقائم بتدريسها

الختصاص يف العلوم املختلفة يحاولون التقليل مـن اهميـة الطريقـة ان البعض من ذوي ا 

التدرسية مستندين اىل تصور ان االملام باملادة الدارسية ميـنح املـدرس القـدرة عـىل ابتكـار الطريقـة 

ًالتدريسية التي تجعله ناحجا يف عمله، وهذا تصور خـاطيء، الن الـتمكن مـن املـادة العلميـة يشء 

 ). 38، ص 1992االمني، (ا يشء آخر والتمكن من تدريسه

 Lecture Methodطريقة املحارضة 

تعد طريقة املحارضة من أوىل الطرائق التي اسـتخدمت يف التـدريس منـذ وقـت طويـل،  

ويف هـذه الطريقـة . ًوهي اكرث الطرائق التدريسية انتشارا يف مدارسنا وخاصـة يف املـواد االجتامعيـة

ال يشـارك يف العمليـة التعليميـة سـوى االسـتامع واالنتبـاه ملـا يقولـه ًيكون دور الطالب سلبيا النـه 

االمـني، (. املدرس فاملدرس يتحمل فيها مسؤولية اعداد الدرس، وتحضريه، ومن ثم عرضه عىل الطالب

 ). 44، ص 1992

وطريقة املحارضة واحدة من طرائق العـرض املنهجيـة، يعـرض فيهـا املـدرس  

 ًمتثل عمالً مخططا من قبل املدرس يكون فيه النشـاط مقدمات لحل مشكلة ما، وهي 
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) اسـتخدام الكلمـة املنطوقـة(الرئيس للموقف التعليمي يف الصف متمثالً بااللقاء الشفهي للمدرس 

 ). 105، ص 2000الحرصي، . (ًمدعام بعدد من تقنيات العرض

املدرس الـذي يعـد وتهتم طريقة املحارضة بالدرجة األوىل بالتفسري، والتوضيح من جانب  

ًصاحب الدور االيجايب، وهو يقوم بنقل املعلومات والحقائق من املنهج اىل الطالب، ويعرضها عرضـا 

ًشفهيا مستمرا دون قطع للامدة واشـرتاك عـدد قليـل مـن الطـالب أو حتـى دون اشـرتاكهم حنـا، . (ً

 ). 343، ص 1970

ىل عـرض املـدرس للمعلومـات وتقوم هذه الطريقة التدريسية امـا عـىل االخبـار وامـا عـ 

والخربات املتصلة مبوضوع درسه، مع رشح وتوضيح الغامض منها، وقد يلخصها ويبني اهم العالقـات 

بني اجزائها، فالعبء االكرب يف هذه الطريقة يقع عىل عاتق املدرس اذ ان الطالب يقومون باالنصـات 

 الجهد اال بقدر ما ينصـتون أو بقـدر مـا وتقبل املعلومات التي يلقيها عليهم املدرس وال يبذلون من

، 1991دنيـا، ). (Text- Book(واهم مصدر للمعرفة بعد املدرس الكتاب املقـرر . يسألون من اسئلة

 ). 86-85ص 

ويرى املؤلف انه عىل الرغم من تأكيد املنهج الحديث عىل الطرائق التدريسـية الحديثـة التـي تعـد 

لتي تؤدي اىل بناء شخصية الطالب يف النواحي العقلية والنفسـية الطالب مركز العملية التعليمية، وا

ومساعدته يف حل ما يعرتضه من املشاكل اليومية واعداده للمواطنـة . والثقافية واالجتامعية وغريها

الصالحة، اال ان هذا ال يعني االستغناء عن طريقة املحارضة كونها ال تعطي للطالب مثل هكذا دور، 

تاج لها يف مواقف تعليميـة كثـرية وخاصـة عنـد البـدء بـدرس جديـد الثـارة انتبـاه اذ ان املدرس يح

الطالب، وربط موضوع الدرس الجديد مبا قبله من الدروس، أو عرض افكار أو حقـائق جديـدة غـري 

 . موجودة يف موضوع الدرس
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 تنفيذ التدريس بطريقة املحارضة

 -:ينفذ درس املحارضة وفق الخطوات االتية

 يهدف التمهيد اىل اثارة اهتامم الطالب باملوضوع الذي ستتنأوله املحارضة، من خـالل : دالتمهي

استخدام املدرس العبارات املثرية للتفكري، كام ميكنه ان يزيد من اهتامم الطالب باملوضوع عن 

طريق بيان الفائدة من املعلومات التي سيعرضـها علـيهم يف تقـدمهم يف التحصـيل أو يف حـل 

 ). 111، ص 2000الحرصي، (.  صادفهم يف املرشوع الذي يعملون فيهمشكلة ت

 يعرض املدرس املعلومات واالفكـار الجديـدة مـع الـربط باملوضـوعات التـي سـبق ان : العرض

ونتيجة لعمليـة املقارنـة . درسها الطالب حتى تتضح العنارص املشرتكة وأوجه الشبة واالختالف

يد واملوضوعات السابقة تـتم عمليـة التجريـد، واسـتخالص واملوازنة والربط بني املوضوع الجد

 ). 86، ص 1991دنيا، (الحقائق، وتحديد التعميامت العامة حول املوضوع الجديد 

 يقوم املدرس اثنـاء عمليـة التقـديم والرشح بـالربط بـني اجـزاء املـادة : الربط بني اجزاء املادة

 وصوالً اىل املفهوم العـام يك ال يـنرصف واملوضوعات التي تطرح يف املحارضة) موضوع الدرس(

الـطـالب اىل اـسـتقبال بـعـض الفـقـرات واـهـامل اـخـرى بالـشـكل اـلـذي ال يجعلـهـم يـسـتوعبون 

 ). 83، ص 2001االحمد، (املوضوع بشكل مفصل ومتكامل 

  بعد ان يفهـم الطـالب الجزئيـات ميكـنهم الوصـول اىل القـوانني العامـة ): االستنباح(االستنباط

 واستنباط القضايا الكلية وهي خطوة ميكن الوصول اليها بسهولة اذا سار املـدرس والتعميامت

 ). 126، ص 2000جامل، (يف الخطوات السابقة بطريق طبيعي 

  حني يكمل املدرس الدرس، ويتم ربطه بالدروس املاضية، يتحقق مـن مقـدار ): التقييم(التطبيق

 باتباع طرق عديدة، فأما يطرح سؤاالً، أو استفادة الطالب ودرجة فهمهم ملوضوع الدرس، وذلك

والتطبيق جزء مهـم مـن . ٍيطلب حالً لبعض التامرين، أو يسأل عن تطبيقات شفوية أو تحريرية

 الحصة ملا له فوائد وتغذية راجعة، إذ يفيد املدرس يف اتخاذ قراراتـه عـن طريـق معرفـة مقـدار 
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ًعا لذلك بتعزيز هذه املعلومـات واالفكـار ويقوم تب. ما استوعبه الطالب من معلومات وافكار

 ). 308، ص 1998الطشاين، (ًلديهم واعادة الرتكيز عىل االجزاء التي مل يتم فهمها فهام كامالً 

 انواع املحارضة

   -:لطريقة املحارضة عدة انواع وهي كاآليت

ح للطـالب يقـوم املـدرس بعـرض املـادة العلميـة موضـوع الـدرس وال يسـم: Lecture املحارضة -1

باملناقشة والسؤال وامنا يقترص دورهم فقط عـىل االسـتامع وتـدوين املعلومـات اثنـاء تقدميـه 

للمحارضة، وقد يسمح لهم بطرح االسئلة واملناقشة يف الدقائق االخـرية مـن الحصـة الدراسـية 

 االحمـد،(عىل ان يقوم املدرس باضافة معلومات جديدة غـري موجـودة يف املـنهج املقـرر . فقط

 ). 84، ص 2001

. يقوم املدرس عىل توضيح وتفسري املعلومات والحقائق الغامضة للطـالب: Explenation الرشح -2

واختيـار . وتتوقف جودة الرشح عىل مقدرة املـدرس يف تبسـيط الحقـائق وتنظـيم املعلومـات

لنقـاط االلفاظ والعبارات التي تتناسب مع مستويات الطالب، وقدرته عـىل ابـراز العالقـات وا

، ص 1991دنيـا، (االساسية للموضوع، والتدرج من املعلوم اىل املجهول ومن السـهل اىل الصـعب 

87 .( 

وهو من وسائل الرشح وااليضـاح لقضـية معنيـة، اذ انـه يـوفر للطـالب : Description الوصف -3

اد الفرصة عىل تحصيل مختلف املواقف، ويقرب البعد املكـاين والزمـاين الـذي تتصـف بـه املـو

الكلـزة، (. االجتامعية، وهو من وسائل االيضاح اللفظي يف حالـة تعـذر وجـود وسـيلة تعليميـة

 ). 83، ص 1987

تسـاعد القصـص عـىل جـذب انتبـاه الطـالب وتشـويقهم وتسـاعد عـىل نقـل : Stories القصص -4

املعلوـمـات والحـقـائق بطريـقـة ـشـيقة، اذ ـتـؤدي اىل الحيوـيـة والنـشـاط يف اـلـدروس الجاـمـدة، 

 ). 127، ص 2000جامل، (. لقصص التاريخيةكا

 يقـــوم املـــدرس اثنـــاء رشح وعـــرض املـــادة العلميـــة :  املحـــارضة املســـموعة واملكتوبـــة-5

ــترص دور  ــبورة ويـق ــىل الـس ــية ـع ــاط االساـس ــاوين والنـق ــت العـن ــدرس بتثبـي ــوع اـل  موـض
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 .وضـوعاتالطالب عىل االستامع والرتكيز عىل ما يكتب عىل السـبورة مـن نقـاط وعنـأوين امل

 ). 85، ص 2001االحمد، (

 مزايا طريقة املحارضة

 : هناك عدة مزايا لطريقة املحارضة وهي

 يستطيع املدرس التحكم يف الوقت ويف اكامل املنهج املقـرر يف الوقـت املحـدد مـن خـالل عـرض -1

ورشح االفكار واملعلومات واضـافة افكـار ومعلومـات ال يسـتطيع الطـالب الحصـول عليهـا مـن 

 . تاب املقررالك

 يقوم املدرس برشح وتوضيح جميع اجزاء املادة وبذلك يستطيع الطالب االستامع وفهـم مـا هـو -2

موجود يف املقرر الدرايس وفهم الفقرات الصعبة التي مل يسـتطيع الطـالب فهمهـام اثنـاء قـراءة 

 ). 85، ص 2001االحمد، (. املوضوع

طالب اذ تجعل كل منها يف مأمن مـن االحـراج الـذي  انها طريقة تدريسية محببة من املدرس وال-3

 . وهذا ما يكسبها سهولة لدى الطرفني. قد تسببه اسئلة الطالب واملدرس

 تعد طريقة صالحة لتوضيح الجوانب الغامضة املبهمـة مـن الكتـاب املقـرر، التـي يصـعب عـىل -4

، 1986الجبـوري، . (ج املـدريسالطالب استيعابها، وهي صالحة لتقديم مادة اضافية ال يحتويها املنه

 ). 37ص 

 .  توفر النظام واالنضباط اثناء الدرس-5

 ). 142، ص 1999ابو جاللة، . ( تفيد يف طرح املقدمة والنهاية لكل درس-6

 توفر طريقة املحارضة قاعـدة معرفيـة مناسـبة لـدى الطـالب وتسـاعدهم يف حـل املشـكالت اذ -7

سبة ومعالجتها للوصول اىل حـل لهـذه املشـكالت، أو تتطلب هذه املشكالت جمع معطيات منا

التعجيل بالحل، وتوفر املعطيات الالزمة لتنشيط الفعاليات التي يقوم بهـا الطـالب للوصـول اىل 

 . هذا الحل

 تعزز طريقة املحارضة دور املدرس كمصدر للمعرفة، وتنمي ثقة الطالب به فيتخذون منه قـدوة -8

 اىل تحصـيل املعرفـة التـي حصـلها املـدرس، وهـذا يعنـي تقويـة يف مواقفة ويف آرائـه ويسـعون

 . دوافعهم للتعلم
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 تعزز طريقة املحارضة التغذية الراجعة، أي املعلومات التي ترد اىل املدرس مـن الطـالب اذ تعـد -9

اداة رئيسة بدعم التعلم وتثبيت االفكار التـي مل يسـتطع الطـالب فهمهـا، فيعيـد املـدرس رشح 

، ص 2000الـحرصي،  (.قاط الغامضة، ويغري يف اسلوب عرضه ما يضمن فهم الطالب لهـاوتوضيح الن

107 .( 

 عيوب طريقة املحارضة

 -:ًلطريقة املحارضة عيوبا عديدة منها

ً تجعل الطالب سلبيا يف املوقف التعليمي اذ انه يكون مستمعا فقط-1 ً . 

 . ً تعتمد املادة الدراسية محورا للعملية التعليمية-2

اذ تركـز ) الوجدانية، واالنفعاليـة واملهاريـة، والنفسـحركية( ال تأخذ يف االعتبار الجوانب العاطفية -3

 . عىل الجانب املعريف فقط

ً كثريا ما تسبب للطالب رشودا للذهن النها تتطلب منه املتابعة املستمرة لرسد املعلومات-4 ً . 

 لكثـري مـن املعلومـات الن رسد املعلومـات يف ً تشجع الحفظ واالستظهار نظرا لعدم فهم الطـالب-5

 . املحارضة ال يتيح الفرصة لهم للسؤال واالستفسار

 تعتمد اساليب التقويم عىل قياس مستوى الحفظ فقط وهو اقـل مسـتويات الجانـب املعـريف يف -6

 . التحصيل الدرايس

 مبسـتواهم املعـريف  ال تقر الفروق الفردية للطـالب لعـدم مناقشـتهم، ولعـدم معرفـة مدرسـيهم-7

 ). 143، ص 1999ابو جاللة، . (وقدراتهم واستعدادهم وميولهم واتجاهاتهم

 ال يستطيع جميع املدرسني القيام بها بنجـاح النهـا تتطلـب مهـارات ومميـزات خاصـة يجـب ان -8

تتوافر لدى املدرس اضافة اىل امتالكه قاعدة واسعة من املعلومات خارج اطار املنهج املـدريس 

 . قررامل

ً ال تنمي عملية البحث عن املعلومات وحب االستطالع لـدى الطـالب النهـم يـدركون جيـدا بـان -9

 ). 86، ص 2001االحمد، . (املوضوع سوف يرشح من قبل املدرس
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 صعوبة استمرار الطالب يف االنتباه، والرتكيز، واالنشداد اىل املدرس لعدم مشاركتهم يف االنشـطة -10

 ). 38، ص 1996محمود، (دريسية خالل الحصة املخصصة للامدة الدراسية والفعاليات الت

 

 األسس الواجب مراعاتها لنجاح طريقة املحارضة 

 ان يقوم املدرس بتهيئة موضوع الدرس والوسائل التعليمية املناسبة بشـكل جيـد، ووضـع خطـة -1

.  منطقـي متسلسـلمحكمة ملوضوع الدرس وتنظيم ما ورد فيـه مـن املعلومـات والحقـائق بشـكل

 . ليسهل عىل الطالب فهم الدرس ومتابعته

 ان يخصص املدرس مدة يف نهاية كل حصة دراسـية، يلخـص فيهـا موضـوع الـدرس، ويـربط بـني -2

الحقائق واملعلومات التي وردت فيه، والسامح للطالب لطرح بعض االسـئلة، واالستفسـارات بقصـد 

 )41، ص 1994رايئ، السام.(مساعدتهم عىل فهم الدرس واستيعابه

 ينبغي عـىل املـدرس ان يهـتم مبوضـوع املحـارضة، وان يظهـر هـذا االهـتامم اىل الطـالب الـذين -3

يتأثرون به، ويعيشون مع انفعاالته، هذا الحامس واالهتامم يظهر مـن خـالل تغيـري املـدرس نـربات 

عطيات التي يتحدث عنها يف صوته واللجوء اىل االيحاءات باليدين، وتعابري الوجه التي تتامىش مع امل

 ). موضوع الدرس(املحارضة 

 تجنب اللوازم امللفتة للنظر، اذ ان بعض املدرسني يقومـون بحركـات، أو يـرددون كلـامت معنيـة -4

بشكل دائم، ودون وعي منهم، كأن يقوم املدرس مثالً برفع كتفيـه بـني حـني وآخـر، أو يركـز ربطـة 

مثل . هكذا، وغريها!! اترون:  باستمرار مثلكلمة أو عبارة يرددهاون الالزمة عنقه باستمرار، وقد تك

هذه اللوازم تلفت انتباه الطالب ويتوقعون حدوثها، لـذلك ينتظرونهـا وينشـغلون بهـا عـن متابعـة 

 ).116-114، ص 2000الحرصي، (موضوع الدرس 

 . طالة ان يراعي املدرس الوقت املخصص للمحارضة، ليك ال يضيع بني االختصار واال-5

 ان ال يتكلف املـدرس يف القـاء املحـارضة، وان تكـون لغتـه واضـحة وبسـيطة، وعباراتـه مناسـبة -6

 . ملستوى الطالب ونضجهم
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 .          االفادة من السبورة يف تدوين نقاط الدرس الرئيسة لتبقى ماثلة امام الطالب-7

)Alcorn, 1964, p. 168 .(   

 . موضوع الدرس الن ذلك يشتت انتباه الطالب عدم االكثار من الخروج عن -8

ـا-9 ـدو طبيعـي ـك يـب ـاههم الن ذـل ـتت انتـب ـالب وتـش ـة انرصاف الـط ـال يف حاـل ـأثر واالنفـع ـدم الـت  ً ـع

 . ً احيانا

 ان يقوم املدرس بعمل اختبارات قصرية للطالب يف نهاية الحصـة أو بدايـة الحصـة الثانيـة لـيك -10

 ). 130، ص2000جامل، (يلقى عليهم بصورة جدية ًيكون ذلك محفزا للطالب ملتابعة ما 

 

 Group Discussion Method طريقة املناقشة الجامعية  

ًتعد طريقة املناقشة وسـيلة االتصـال الفكـري بـني املـدرس والطـالب، وهـي متثـل حـوارا  

بـه ًتعليميا، وترجع الطريقة الحواريـة اىل ارسـطو اليونـاين اذ كـان يسـتخدمها يف توجيـه افكـار طال

وتشجيعهم عىل البحث، وهذه الطريقة تنقل املنافسـة بـالطالب مـن املوقـف السـلبي اىل املوقـف 

لقـد ادرك املربـون منـذ  مـدة طويلـة ). 146، ص 1999ابـو جاللـة، (االيجايب يف املوقف التعليمـي 

 وقد سار هذا االتجاه بخطـوات رسيعـة، ومـن. رضورة مشاركة الطالب بصورة غري مقيدة يف الدرس

ثم تضاءلت االساليب التقليدية لضامن مشـاركة الطالـب يف املناقشـة، تلـك االسـاليب التـي متيـزت 

ان اهم ما مييز هذا االتجـاه الجديـد، هـو ابـرازه الفضـل الطرائـق التـي . بالقيود أو الصفة الرسمية

ة وتنظيمهـا، يتعلم بها الطالب، فاملناقشة املخططة التي تتضمن الدراسة، والتحضـري، واختيـار املـاد

وبتبادل االراء مع اآلخرين يف جو اجتامعي، زيادة عىل ذلك ما ينجم عنها من تجمـع لـآلراء وعمـل 

 ). 80، ص 1987عيل، . (موحد

لـقـد ـكـان ـمـن مطاـلـب ـجـون دـيـوي مطـلـع الـقـرن العرشـيـن ان تتـحـول املدرـسـة اىل 

ًجيا مـن دميقراطية صغرية، اذ يشـارك الطـالب يف صـناعة مجـتمعهم، ويتعلمـون تـدري

 وال . خالل املشاركة، هكذا بالنسبة لديوي، يـتم اعـداد املـواطن يف مجتمـع دميقراطـي
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تهدف طريقة املناقشة الجامعية اىل تعليم الدميقراطيـة ومامرسـتها مبعـزل عـن الطريقـة 

بل تهدف اىل توحيـد جهـود الطريقـة الدميقراطيـة وعمليـة البحـث العلمـي يف . العلمية

 املوقـف التعليمـي، والحيـاة البرشيـة حيـاة اجتامعيـة، ال يسـتطيع طريقة واحدة خـالل

والصـف الـدرايس هـو . االنسان ان يترصف فيها مبفرده، دون الرجوع اىل غريه مـن الـبرش

جزء من املجتمع، له نظامه وثقافته، ويهتم الطـالب فيـه بـنمط الحيـاة التـي ميارسـونها، 

كان عىل الطرائق الرتبوية ان تسـعى لجنـي مثـار وباملعايري والتوقعات التي يالقونها ولهذا 

الطاقة الناجمة عن اهتامم الطالب بنظامهم االجتامعي من هنا كانت املناقشة الجامعية، 

محاكاة للتفاعالت االجتامعية اذ ينمي الطالب من خالل التفاعل االجتامعـي، االتجاهـات 

الطشـاين، .  (ة عـىل االمـد البعيـدالعلمية للمعرفة، واالنخراط يف حل املشاكالت االجتامعي

 ). 241-239، ص 1998

 

 تنفيذ التدريس بطريقة املناقشة الجامعية 

  -:ينفذ درس املناقشة الجامعية وفق الخطوات االتية

  االعداد للمناقشة -1

يهدف االعداد للمناقشة اىل اثارة اهتامم الطالب باملوضـوع املطـروح للمناقشـة  

طالب، ويعرض املدرس الفكرة التي ستخضع للمناقشة ويثبتهـا وربط املوضوع بحاجات ال

عىل السبورة وهي الفكرة التي سبق له ان صاغها اثناء التحضـري للمناقشـة، ويحـدد نـوع 

املعلومات التي سـوف يقـدمها للطـالب ويقـوم باعـداد االسـئلة املناسـبة للمناقشـة مـع 

 . الطالب
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  اجراء املناقشة-2

وضـوع املناقشـة، تبـدأ املناقشـة الفعليـة ويقـوم املـدرس بـادراة بعد ان يقدم املدرس مل 

صياغة االسئلة، قيادة املناقشـة، (ًاملناقشة، لذلك ينبغي ان يكون ممتلكا للكفايات الالزمة للمناقشة 

  -:ويتضمن اجراء املناقشة قيام املدرس مبا يأيت) طرح االسئلة حسن التعامل مع اجابات الطالب

 من خالل طرح السؤال الرئيساستعراض املشكلة  . 

  يطلب من الطالب تحديد االسـئلة الفرعيـة املتعلقـة باملشـكلة بعـد ان قـاموا بتـدوينها اثنـاء

 .العرض وبناء عىل تعليامت املدرس يف مقدمة الدرس

 ًيناقش الطالب يف االسئلة الفرعية التي عدوها بشكل متسلسل متامشيا مع عنارص املشكلة . 

 لغـرض تثبيـت الصـحيح منهـا . علومات ويتبادلونها فيام بينهم ويدققون فيهايعرض الطالب امل

 . واستبعاد املشكوك فيها

  يشجع الطالب عـىل صـياغة تعمـيامت تتعلـق مبوضـوع النقـاش واقـرتاح الحلـول املناسـبة اذا

 . تضمنت املشكلة اسئلة تتعلق باقرتاح حلول لها

  ختام املناقشة -3

ت التعميامت والحلول التي تم التوصـل اليهـا، وهـي تعمـيامت يتم يف هذه الخطوة تثبي 

وحلول تم اقرتاحها ملعالجة املشكلة املعروضـة للمناقشـة، وذلـك عـن طريـق اسـرتجاع التعمـيامت 

والبـد للمـدرس ان يكـون لديـه تصـورات . والحلول التي تم التوصل اليها كخالصة لجلسة املناقشـة

 . قشةلهذه التعميامت اثناء تخطيطه للمنا

  تقويم املناقشة-4

يقوم املدرس بتقويم املناقشة من بداية الحصة وذلك من خالل قدرته عىل جذب انتباه الطالب  

واثارة اهتاممهم ومشاركتهم يف املناقشـة وتوصـلهم اىل الحلـول الصـحيحة، وهـل كانـت املناقشـة تتمثـل 

د اىل استنتاجات حقيقية تؤدي اىل فهـم باندفاع الطالب بالشكل الذي يجعلها مناقشة جامعية منظمة تقو

 املادة العلمية وترسيخها لدى الطالب، وهل كان الطالب يشـاركون بالقـدر الكـايف يف املناقشـة، ومـن هـم 
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ان مثل هذه التساؤالت ميكن ان تفيد املدرس عنـدما يخطـط . الطالب الذين مل يشاركوا يف املناقشة

الـحرصي، . ( تضمنتها خطته أو تلك التي ظهرت اثناء املناقشـةملناقشة قادمة فيتالىف السلبيات التي

 ). 7471، ص 2001االحمد، ). (161-159، ص 2000

 أنواع املناقشة 

هناك انواع متعددة للمناقشة، وتختلف املناقشة باختالف عـدد الطـالب املشـرتكني فيهـا،  

 : وطبيعة املوضوع، واالهداف املتواخاة من استخدامها وهي كااليت

  Free Discussion Group االسلوب الحر يف املناقشة الجامعية -1

يف هذا االسلوب تسند قيادة الصف للمـدرس ليقـوم بتوجيـه االسـئلة اىل الطـالب والتـي  

ًيتوخى من خاللها اثارة تفكريهم وحثهم عىل تبادل االسئلة واالجوبة فيام بينهم، ويوفر املدرس جوا 

 البحث واملناقشة، مام يجعل الصف يتحول اىل مجموعـة متفاعلـة بـني ًدميقراطيا يسوده التعاون يف

سائل ومجيب، وبني مبتكر ومبدع، وعارض رأي ومعرتض عليه، ويحبـذ خلـوس الطـالب عـىل شـكل 

فهـو يسـأل وينـاقش ويعـرض رأيـه . دائرة يكون للمدرس مكان فيها ويظهر كام لو كان واحد منهم

 ). 135-133ياسني، بدون تاريخ، ص آل . (اضافة اىل دوره يف ضبط الصف

 Mutual Discussion املناقشة الثنائية -2

يكون هذا االسلوب من املناقشة بني اثنني من الطالب، أو بني املـدرس والطالـب احـدهام  

يطرح االسئلة واالخر يجيـب عنهـا، ويسـود يف هـذا االسـلوب طـابع الجـدل، اذ يـتم النقـاش حـول 

ة يستمر الجدل فيه بني االثنـني اىل ان يـتم التوصـل اىل نتيجـة مرضـية موضوع معني أو قضية معين

 ). 145، ص 1967جابر، . (للطرفني والطالب االخرين

 Panel Discussion حلقة املناقشة -3

يجلسـون عـىل ) سـتة طـالب(يضم هذا النوع من املناقشـة مجموعـة صـغرية  

مقـرر يتـوىل ادارة النـدوة شكل نصف دائرة امام الطـالب ولهـذه املجموعـة مرشف أو 

ـا ـرض موضــوع املناقشــة وتوجيهـه ـوم بـع ـا، ويـق ـل عضــو . واالرشاف عليـه ـرض ـك  ويـع
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ًموجزا للدراسة التي اعدها وبعد ان يكمل كل عضو الجزء املخصص له من املوضوع يقـوم الطـالب 

السـتنتاجات ًاآلخرين بتوجيه االسئلة لهم ويف النهاية يعـرض املقـرر أو املرشف ملخصـا للمناقشـة وا

 ). 33، ص 1993شحاته، ). (188، ص 1986االمني، (التي توصلت اليها املناقشة 

 Small Groups املجموعات الصغرية -4

يف هذا االسلوب يقوم املدرس بتقسيم طالب الصف اىل مجموعات صغرية يرتأوح عدد كل  

 ثـم تعـرض النتـائج التـي .طالب، يتوىل كل منها مناقشة مشكلة أو موضوع معـني) 13-5(منها بني 

 ). 183، ص 1988حمدان، (توصلوا اليها خالل املناقشة عىل جميع طالب الصف 

 Symposium النــدوة -5

ًتتكون من ثالثة أو اربعة طالب يناقشون بصورة نظامية موضـوعا معينـا امـام مجموعـة   ً

ذي اتفـق عليـه مـن من الطالب، ويكون كل عضو مسؤوالً عن مناقشة جانب محدد من املوضوع ال

قبل ويقدم املقرر كل عضو حسب موضوعه ليعرضه عىل الطالب، وبعد ان يكمل كل عضو مناقشة 

الجزء املخصص له من املوضوع، قد يقوم الطالب اآلخرين بتوجيه االسئلة أو يقومون بتحدي تفكـري 

ة واالستنتاجات التي تم اعضاء املناقشة، ويف النهاية يقوم رئيس الندوة بتلخيص نقاط املناقشة املهم

 ). 118، ص 1986االمني، . (التوصل اليها

 Committee اللــجان -6

ويتم انضامم الطـالب اىل هـذه اللجنـة حسـب . ًطالبا) 12-3(يرتاوح عدد اعضائها ما بني  

ميولهم، بعد طرح املوضوع عىل الصف ومناقشته يقسم اىل اجزاء، تتوىل كل لجنة دراسة جانب من 

، ثم يطرح املوضوع كله، بعد االنتهاء من دارسة اجزائـه عـىل الصـف، اذ تتـوىل كـل لجنـة املوضوع

عرض ما توصلت اليه من جانبها ويقوم طالب الصف بربط هذه االجزاء، واملدرس هو الـذي يرشف 

 ). 246، ص 2000الطشاين، (، )183، ص 1988حمدان، . (عىل هذه اللجان وينسق اعاملها
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 ناقشةمميزات طريقة امل

 : لطريقة املناقشة مميزات عدة منها

 . ً الطالب يكون محورا للعملية التعليمية-1

ِّالتي تعرفـه عـىل خـربات الطـالب السـابقة والتـي ) Feed back( تزود املدرس بالتغذية الراجعة -2

 . ًميكن للمدرس اتخاذها اساسا للتعلم

 .  تعتمد اسلوب الفهم وليس الحفظ كاسلوب للتعليم-3

 تقر الفروق الفردية بني الطالب وذلك العتامدها الجوانـب العاطفيـة والنفسـحركية باالضـافة اىل -4

 ). 148، ص 1999ابو جاللة، (الجوانب املعرفية 

 .  تساعد عىل تبادل وجهات النظر بني الطالب وتعدل وجهات النظر املتطرفة-5

 ). كيب، والتقويمالتحليل، والرت( تضمن تحقيق االهداف املعرفية العليا -6

الحرصي، . ( تساعد الطالب عىل تعلم اساليب التفكري الحر والتحدث واالستامع والتعبري عن الرأي-7

 ). 156-155، ص 2000

 طريقة املناقشـة الجامعيـة خـري وسـيلة لتنميـة االتجاهـات املحمـودة لـدى الطـالب واملدرسـة -8

 فهي اكرث فاعلية من الهجوم املبارش يف تغيـري واملجتمع، كاملساعدة، واملشاركة، ورحابة الصدر،

االتجاهات، وافضل طريقة الحداث التغيري، أو التجديد مهام كان نوعه، وهذا مـا تهـدف اليـه 

 ). 249 -247، ص 1982جابر، . (الرتبية الحديثة

 Group( تتيح للطالب مواقف وفرص تعليمية كثرية من اجل مامرسة التعـاون والعمـل الجمعـي -9

Work ( والتعبري عن الرأي بحرية مام يعني بعـض الطـالب بصـورة تدريجيـة عـىل التحـرر مـن

ًالخوف وتعودهم عىل روح التسامح الفكري وتهديهم اىل ان الحقيقة غالبا ما تكـون لهـا ابعـاد 

 ). 53، ص 1992االمني، .  (وجوانب عديدة وبهذا من الخطأ دراستها وتفسريها من جانب واحد

ــة  تـصــلح امل-10 ــة الثانوـي ــة وخاـصــة يف املرحـل ــع املراـحــل التعليمـي  ناقـشــة الجامعـيــة يف جمـي

ـــد  ـــد يف اـح ـــول رأي موـح ـــاق ـح ـــايا واالتـف ـــادل القـض ـــدل وتـب ـــورة الـج ـــذ ـص   وتأـخ
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، 1993شحاته، . (املوضوعات املطروحة التي تستخدم اسئلة تتناول جوانب املوضوع املدروس

 ). 31ص 

 عيوب طريقة املناقشة 

  -:ن العيوب لطريقة املناقشة منهاهناك العديد م

ً تؤدي املناقشة احيانا اىل حدوث خلل انضباطي يف الصـف نتيجـة لعـدم مامرسـة الطـالب لهـذه -1

الطريقة يف دراستهم السابقة ونتيجة لتصلب بعض الطالب الرائهم وهذا ما ينجم عنه انحراف 

يع التوفيق بني اراء طالبه عنـد واملدرس املاهر هو من يستط. املناقشة عن الهدف املرجو منها

 . االختالف يف نقطة من نقاط املوضوع املطروح للمناقشة

ً تتطلب هذه الطريقة ان يكون املدرس قد تلقى تدريبا جيـدا عـىل املناقشـة اثنـاء فـرتة اعـداده -2 ً

 . وتأهيله عىل ايدي اساتذة اختصاصيني ال تنقصهم الكفاية والخربة يف التدريس

 ). 162-161، ص 2000الحرصي، (

 قد يسيطر عىل املناقشة عدد محدد من الطـالب بالشـكل الـذي ال يسـمح للطـالب االخـرين يف -3

 . الحصة الدراسية من املشاركة يف املناقشة

 قد ال يستمع الطالب ملا يطرحه زمالؤهم وذلك النشغالهم بتحضري سؤال أو باعـداد رأي لطرحـه -4

. ملوضوع وعدم الرتكيـز عـىل جميـع مـا يـدور يف املناقشـةمام يجعلهم يفقدون التواصل مع ا

 ). 78، ص 2001االحمد، (

ً قد ال تعطي فرصة للمدرس الجراء بعض التطبيقات أو استخدام الوسائل التعليمية نظـرا لضـيق -5

 . الوقت وانشغال املدرس باالجابة عن اسئلة واستفسارات طالبه

 ). 150، ص 1999ابو جاللة، (

  الطــالب اىل االسرتســال يف مناقشــة موضــوعات ثانويــة ال متــت اىل  قــد ينــدفع-6

 موضوعهم بصلة، ويف هذا مضـيعة للوقـت، فـاالهتامم بالطريقـة يشء واالهـتامم 
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باالهداف يشء اخر، ولذلك يجب االهتامم باالهداف التي ترمي اليها الطريقـة ال االنهـامك يف 

 . ميكانيكية الطريقة وكيفية سريها

 تتهيـأ مكتبـات يف املـدارس تغنـي الطـالب باملصـادر املتنوعـة التـي تسـاعدهم يف توسـيع  قد ال-7

معلوماتهم وحل مشاكلهم، وبهذا يقترص الطالب يف املناقشـة عـىل املـادة املقـررة يف الكتـاب 

 . وهذا ما يقلل من اهمية طريقة املناقشة

دروس السابقة لتباعد اجزائه  قد يضطرب املدرس ويصعب عليه وضع خالصة للدرس أو ربطه بال-8

 ).99، ص 1959القايض، . (بسبب تشعب املناقشة

 

 رشوط املناقشة الناجحة 

  -:ليك تكون املناقشة ناجحة ينبغي توفر الرشوط االتية

 ينبغي ان تكون لغة االسئلة سهلة، ومفهومه لدى الطالب يك يسهل ادراك معناها، وتـدور حـول -1

 . فكرة واحدة محددة

بتعاد عن اساليب التهكم والسخرية واالستهزاء التي قد تسببها آراء غريبة، أو اجوبـة خاطئـة،  اال-2

 . ًوجعل الطالب يتقلبون اآلراء واالجابات وعدم التعليق عليها تعليقا يجرح الشعور

 مـا  ينبغي ان تستند املناقشة عىل االحرتام املتبادل لالفكار واآلراء املختلفة ووجهات النظر، وهذا-3

 ). 48، ص 1986الجبوري، . (يحقق الجرأة والشجاعة االدبية لدى الطالب

 عدم سامح املدرس للطالب بالخروج عن موضوع املناقشة وان يقـوم بتصـحيح االفكـار الخاطئـة -4

 . ويثبت االفكار الرئيسة عىل السبورة

كتفاء بالطالب املتفوقني  توزيع االسئلة عىل جميع الطالب يف الصف وارشاكهم باملناقشة وعدم اال-5

 . االذكياء

 . اقرتاح غلق باب املناقشة يف نقطة ما بعد استيفائها واالنتقال اىل نقطة أخرى-6

 ). 154-153، ص 1999دنيا،      (

ً عدم ترك النقاش مفتوحا بالشكل الذي يفقده قيمته واهميته لذلك عـىل املـدرس أن يتـدخل يف -7

 . قشةالوقت املناسب النهاء املنا
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 التأكد من ان جميع الطالب اعطوا وجهات نظرهم وان جميع املشاركني باملناقشة كانوا متـابعني -8

ٍملا يدور وقد تم االستامع اىل جميع وجهات النظر املختلفـة، وحـددت بشـكل كـاف ومفهـوم 

 . للجميع

. ء اجـوبتهم اعطاء الوقت الكـايف لجميـع الطـالب لـيك يتمكنـوا مـن التعبـري عـن آرائهـم واعطـا-9

 ).   76، ص 2001االحمد، (

 Inquiry Methodطريقة االستقصاء 

ظهر مفهوم االستقصاء يف مجال املعرفة وطرائق الحصول عليها منذ مدة بعيدة، اذ ترجع  

جذوره اىل أيام سقراط وارسطو وافالطون، وكانت العمليـات العقليـة التـي كـانوا يسـتخدمونها قـد 

لتي كان يسـتخدمها املربـون والراميـة اىل تنميـة العقـل وتطـوير مهاراتـه اثرت يف عمليات التعلم ا

إذ كـان سـقراط يعتقـد بـان . بحيث تتاح الفرص للمتعلمني اىل التفاعـل بشـكل حيـوي يف تعلمهـم

االستقصاء هو عملية تعلم يقوم بها الطالـب عـن طريـق التسـاؤل، واالستيضـاح واالختبـار، واعـادة 

وقـد اهـتم . ت التي تواجهه ومعرفة ما كان لديـه مـن معلومـات سـابقةتنظيم افكاره لحل املشكال

سقراط باالتجاه االستقصايئ وساهم يف استعامل تكتيكات ومبادئ الربهان املنطقي التـي اسـتعملت 

 ). 64، ص 1975الفنيش، . (يف االستقصاء العلمي

لعصـور هـو ان من اسس التعليم املهمـة التـي دعـى اليهـا بعـض املـربني عـرب مختلـف ا 

تأكيدهم عىل توجيه املتعلمني عىل ان يتعلموا بانفسهم وبارشاد وتوجيه مدرسـيهم، عـىل ان ترتكـز 

مهمة املدرسني عـىل مسـاعدة املتعلمـني عـىل ان يكتشـفوا معـاين ودالالت مـا يتعلمـون وأن ينمـو 

ب مـن خـالل املهارات والقيم واالتجاهات الرضورية لهذا الرضب من التعلم، وهـذا يعنـي ان الطـال

، 1992االمـني، (ًهذا النوع من التعلم سوف يدركون تدريجيا كيف يتعلمون معتمدين عىل انفسهم 

 ). 68ص 

ًلقد لعب االتجاه االستقصـايئ يف القـرن العرشيـن دورا مهـام، اذ أن النظريـة االجتامعيـة التـي   ً

الستقصاء من خـالل افكـار جـون ، ركزت اهتاممها يف ا1930-1920ظهرت يف مجال الرتبية خالل السنوات 

 . وغريهم) William Kilpatrick(، ووليم كيلباترك )Harold Rugg(، وهارولد رق )Jhon Dewey(ديوي 
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َّفقد عد هؤالء املربون ان هدف الرتبيـة االسـايس هـو مواجهـة مشـكالت املجتمـع، واعـادة بنـاء 

ان عمل املدرسـة ينبغـي ان ال يقـترص . النظام االجتامعي عىل أفضل االسس واقربها اىل االنسانية

ـعـىل نـقـل اـملـادة الدراـسـية اىل اذـهـان الـطـالب حـسـب، ـبـل ينبـغـي ـمـنحهم الفرـصـة للتـسـاؤل 

ان . واالستفسار مـن اجـل قبـول هـذه املعلومـات واعـادة صـياغتها وبنائهـا عـىل اسـس جديـدة

طريقـة االستقصـاء الطريقة التي اختارتها املدرسة والتي تتفـق مـع هـدف الرتبيـة االسـايس هـي 

)Inquiry Method .( لقد رشح جون ديوي  يف كتابه كيـف نفكـر)How We Think( االبعـاد ،

وان تـدريب . النفسية لالستقصاء، وبـني ان حـب االسـتطالع نقطـة حيويـة ومهمـة يف االستقصـاء

ً معتمدا بـذلك عـىل اراء -خطوات االستقصاء) Richard Suchman(وقد طور . العقل هو نتيجة

.  اىل اسلوب للتدريس يؤدي اىل زيادة كفاية الطالب يف حـل املشـكالت واستقصـاءها-جون ديوي

 ). 81-69، ص 1975الفنيش، (

لقد نشأت اسرتاتيجيات االستقصاء وتطورت عرب عـدة مراحـل، واصـبح دور املـدرس هـو  

جتامعيـة عـىل املرشد واملوجه للمتعلمني واالخذ بايديهم ليصبحوا قـادرين عـىل حـل مشـكالتهم اال

 .وفق خطوات طريقة االستقصاء من خالل ما يتعلموه اثناء املواقف التعليمية

 ). 48، ص 1996الجبوري، (

 خطوات التدريس بطريقة االستقصاء

 -:ينفذ التدريس بطريقة االستقصاء وفق الخطوات اآلتية

 :  تحديد املشكلة أو السؤال-1

س عـىل هيئـة مشـكلة، خاليـة مـن ان أول خطوة يف االستقصاء هـو ابـراز الـدر

التكلف، وتستحوذ عىل اهتامم الطالب، وتظهر جودة االعداد للموضـوع نتيجـة جهـد 

ًاملدرس وقدرته عىل بلورة الدرس بصورة جيدة تجعل منـه موقفـا صـادقا يبعـث عـىل  ً

اذ يبدأ املدرس عمله يف املساعدة عىل االحساس باملشـكلة مـن قبـل ) املشكلة(الحرية 

 ويـسـاعدهم ـكـذلك ـعـىل تعريفـهـا وتحدـيـد عنارصـهـا وـعـدها نقـطـة انـطـالق الـطـالب 
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يف عملية االستقصاء، وتكون يف البداية يف صورة سؤال وتكون االجابات عىل شكل عالقات، أو حلول، 

 ). 269، ص1998الطشاين، . (أو قواعد

  وضع الفرضيات -2

للمشـكلة أو السـؤال مثـار تعد الفرضيات تخمينات أو احتامالت مسبقة أو حلول مؤقتـة 

ان مهمة اقرتاح الفرضيات املناسبة لحل املشكلة تقع عىل عـاتق طـالب الصـف . البحث واالستقصاء

وينبغي ان تكون الفرضيات واضحة ومحددة يف صياغتها واطارهـا بشـكل ال . وبتوجيه مدرس املادة

نضج الطالب، وال تعكـس أي يقبل التأويل، وغري متناقضة مع حقائق العلم، وتناسب مستوى خربة و

ويقوم الطالب مبساعدة وتوجيه املدرس بتوضيح هـذه الفرضـيات . نوع من انواع التمييز والتعصب

 . التي اقرتحوها من مفاهيم وتعميامت ومبادئ تكون مفهومة من قبل جميع الطالب

  اختبار صحة الفرضيات املقرتحة-3

رد اجابات أولية أو حلول مقرتحـة للمشـكلة تعد الفرضيات املقرتحة يف الخطوة السابقة مج

موضوع الكتاب، اذ يتم مناقشتها من قبل الطالب مناقشة دقيقة وشاملة لجيمع ابعادها ومضامينها 

وجمـع اكـرب قـدر ممكـن . يف ضوء االدلة واالسانيد العلمية املتوافرة وذلك للتحقق من مدى صحتها

ويف هـذا الصـدد يسـتطيع املـدرس ان يعـني . قصـاءمنها واالطالع عليه خالل الوقت املخصـص لالست

. الطالب عىل تحديد املراجع التي ميكن ان يجدوا فيها االدلة واملعلومات التي لها عالقة بالفرضـيات

وبعد استكامل االجراءات التي تتعلق بصحة الفرضيات املقرتحة تجري عملية قبول الفرضية أو عدم 

الب ان قـاموا بتحليلهـا، فـاذا كانـت الفرضـية مدعمـة باالدلـة قبولها يف ضوء االدلة التي سـبق للطـ

واملعلومات فانها تصبح مقبولـة، واذ مل تكـن مدعمـة باالدلـة والحقـائق فانهـا تصـبح غـري مقبولـة 

 ). 77-74، ص1992االمني، (

 

   استخدام االستنتاجات أو التعميامت يف مواقف جديدة-4

ــيات املق ــحة الفرـض ــار ـص ــائج اختـب ــوء نـت ــييف ـض ــات الـت ــتنادا اىل املعلوـم ــة واـس  ًرتـح

ــروض،  ــات ـصــحة أو ـعــدم ـصــحة الـف ــم اثـب ــا ـت ــن خاللـه ــي ـم ــا الـطــالب، والـت   حـصــل عليـه
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يحاول الطالب لتوصل اىل استنتاجات أو تعمـيامت قامئـة عـىل اسـاس محتـوى الفرضـيات املدعمـة 

بة والتي ميكـن اعتامدهـا هذه االستنتاجات متثل االساس يف وضع املقرتحات املناس. بالبيانات واالدلة

يف معالجة املواقف أو املشاكل التي تواجههم أو التي تثار امامهم، ان الطـالب الـذين يتوصـلون اىل 

النتائج املدعمة باالدلة والبيانات يقومون بتطبيقها عىل مواقف جديدة عىل ان يكون هناك تقـارب 

، 2001االحمـد، (ة أو املوقـف الجديـد أو تشابه بني املشـكلة أو املوقـف مثـار االستقصـاء واملشـكل

 ).106ص

 أنواع االستقصاء 

 : يصنف االستقصاء اىل صنفني أو نوعني وذلك حسب القامئني به يف مجال التعليم

  االستقصاء الحر-1

يعني االستقصاء الحر هـو قيـام املـتعلم باختيـار الطريقـة ونـوع االسـئلة واملـواد واالدوات 

ا يواجه من مشـكالت أو فهـم مـا يحـدث حولـه مـن حـوادث وظـواهر واالنشطة الالزمة لدراسة م

ًطبيعية، ويعد االستقصاء الحر من ارقى انواع االستقصاء، الن املتعلم يكـون مـن خاللـه قـادرا عـىل 

استخدام عمليات عقلية متقدمة متكنه من وضع الحلول املناسـبة للوصـول اىل املعرفـة العلميـة، اذ 

 . علومات، وتصنيفها، وتقوميها، واختيار املناسب منهاًيكون قادرا عىل تنظيم امل

 )81، ص1988نشوان، (

  االستقصاء املوجه -2

اما االستقصاء املوجه فهو ما يقوم به الطالب من نشاطات تحت ارشاف املدرس وتوجيهه، 

. ذلك ومن خالل قيام املدرس باعداد خطة للبحث وتحديد االجـراءات واالنشـطة املناسـبة للطـالب

ويعتمد االستقصاء املوجـه عـىل املـتعلم ولكـن يف اطـار واضـح ومحـدد يرمـي اىل تحقيـق اهـداف 

محددة، ان هذا النوع من االستقصاء ميكـن عـده عمليـة تـدريب للطـالب عـىل البحـث والتحليـل 

ليصبحوا يف املسـتقبل قـادرين عـىل القيـام بالبحـث العلمـي معتمـدين عـىل جهـودهم لشخصـية 

 ). 109، ص2001االحمد، ) (82، ص1988املصدر نفسه، .(ةوقابلياتهم الذاتي
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ويرى املؤلف ان هذا النوع من االستقصاء ميكن االفادة منه يف مدارسـنا وخاصـة االعداديـة 

ًمنها، اذ ان الطالب البد لـه ان يتـدرب عـىل البحـث واالستقصـاء معتمـدا عـىل نفسـه للوصـول اىل 

الحديثة اىل جعل الطالب مركزا للعمليـة التعليميـة، زيـادة املعرفة، وهذا ما يتفق مع دعوة الرتبية 

عىل ذلك تهيئة الطالب اىل ما سيكون عليه يف املستقبل ال سيام وانه عىل ابـواب املرحلـة الجامعيـة 

 . التي تتطلب منه ان يكون كذلك

 أهداف طريقة االستقصاء 

  -:ترمي طريقة االستقصاء اىل تحقيق هدفني يف مجال الرتبية وهام 

ً االهتامم بالطالب وجعله مركزا للعملية التعليميـة، وتعليمـه اصـول املناقشـة، وتقـدير وجهـات -1

النظر، والتعبري عن رأيه بحرية وطالقه، واحرتام النظـام، واملشـاركة يف وضـع املـادة التعليميـة 

 . وتنظيمها وتقوميها

 وكفاية االدلـة، ومناقشـة البـدائل،  اكتساب املعرفة بطريقة فعالة، والتحقق من صحة املعلومات-2

الطشـاين، . (وصياغة الفرضـيات، وطـرق اختبـار صـالحيتها، واسـتخالص القواعـد والتعمـيامت

 ).267، ص1998

 ميزات طريقة االستقصاء 

 -:لطريقة االستقصاء ميزات عدة منها

هـتاممهم   يصبح الطـالب فيهـا مشـاركني وليسـوا متلقـني للمعلومـات، الن هـذه الطريقـة تثـري ا-1

 . وتحفزهم للتعلم

 تعني الطالب عىل تقويم اآلراء املختلفة الستخالص الرأي الصائب من املواقف املتعددة، واختيـار -2

 ). 138، ص1997، لـلـهعبد ا. (الفكرة املناسبة من بني بدائل متعددة

، وتحمـل  تنمي طريقة االستقصاء بعض االتجاهات لدى الطالب كاملوضـوعية، وحـب االسـتطالع-3

 ). 21، ص1988خليفة، . (املسؤولية، وسعة االفق

ــدرس-4 ــل اـمل ــنحرص عـم ــم، اذ ـي ــالب وعملـه ــاط الـط ــىل نـش ــاء ـع ــة االستقـص ــد طريـق   تعتـم

ــوا  ــىل ان يتعلـم ــام يســـاعد الطـــالب ـع ــا ـم ــات والظـــروف وتنظيمـه ــوفري االمكاـن   يف ـت
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ي ان الطـالب سـوف وهـذا يعنـ. والوصول اىل حل املشكلة التي يقومون باستقصائها. بانفسهم

 ). 71، ص1992االمني، (ًيتعلمون تدريجيا كيف يتعلمون 

 ان التعلم بطريقة االستقصاء، يحرر الطالب من السلبيات ويشجعهم عىل االعتامد عىل قـدراتهم -5

 ). 53، ص1996الجبوري، (الذاتية عن طريق التجريب والفروض العلمية 

وقـد . ملنـاهج العاديـة، ويف الظـروف الدراسـية العاديـة تصلح طريقة االستقصـاء لالسـتخدام يف ا-6

يستخدم فيها الكتاب املدرس العادي، فالكتب الدراسـية مليئـة باملوضـوعات التـي تصـلح الن 

 ). 277، ص1998الطشاين، . (ًتكون موضوعا لالستقصاء

 عيوب طريقة االستقصاء 

 -:لطريقة االستقصاء عدة عيوب منها

 درجة عالية من االعداد الرتبوي، ولهذا يصعب اسـتخدامها مـن قبـل  تتطلب وجود مدرسني عىل-1

 . املدرسني الذين يفتقرون اىل الكفايات الرضورية الستخدامها

ً تستغرق وقتا طويالً يف مرحلة االعداد، ومرحلة التنفيذ، ومن هنا فـان الكسـب الـذي تعـود بـه -2

، لـلـهعبد ا. (ب موضوعات اخرىهذه الطريقة يف تعلم موضوعات معينة قد يكون عىل حسا

 ). 139-138، ص1997

 تحتاج طريقة االستقصاء اىل جهد كبري ومصادر عديدة ومـواد تعليميـة قـد ال تكـون متـوافرة يف -3

 . املكتبات

 .  ال ميكن استخدام هذه الطريقة يف املجموعات الكبرية-4

 ). 112، ص2001االحمد، . ( ان بعض الطالب ليس لديهم القدرة عىل القيام بهذه الطريقة-5
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 Scientific Attitudeاالتجاه العلمي 

 نبذة تاريخية 

الزمت االتجاهات العلمية االنسان منذ خطواته األوىل نحو التقـدم الحضـاري، فقـد كـان  

ملالحظاته الدقيقة اثر كبري يف كثري من االكتشافات التي غريت مجرى حياته عـىل هـذه االرض، فقـد 

عن طريق املالحظة، كام اكتشف الزارعة، وعرف الطريق نحو حل مشكالته عن طريق اكتشف النار 

اىل حضـارة ) م. ق3000(ويف عرص الحضارة البابلية واالشورية، وصل سـكان العـراق عـام . التجريب

وقـد ). 373، ص1950بـاقر، . (متقدمة شملت معارف علمية متنوعة وصـناعات كيمياويـة مختلفـة

اسلوب الحوار أو كام يسميه سقراط توليد االفكار، وذلك عـن ) م. ق399-469(شاع يف عهد سقراط 

طريق اثارة االسئلة ولفت االنتباه اىل ظاهرة أو حادثة معينة، واكتشاف الحقائق، والوصول باملتعلم 

 ). 63، ص1975عبد الدائم، . (اىل االهداف املرجوة عرب سلسلة من االسئلة واجاباتها

تجاهـات العلميـة يف املجتـمـع العـريب يف العصـور الوسـطى ـكـالتفتح ان انتشـار بعـض اال 

الذهني، واالمانة العلمية، نقل العرب كل ما اتيح لهم من علوم القدماء، واضافوا اليهـا يف تـرجامت 

زكريـا، . (امينة تعد من اروع االعامل التي تحققت حتى ذلك العرص باملقـاييس االكادمييـة الخالصـة

كن االستدالل عىل بعض االتجاهات العلمية مـن اقـوال رجـال الفكـر والعلـامء ومي). 157، ص1989

  -:العرب ويتمثل ذلك باالقوال اآلتية

 )وهو يشري اىل البحث عن الحقيقة) اطلب الحق ال امليل مع االراء . 

 )ًاذا وجدت كالما حسنا لغريك فال تنسبه اىل نفسك، واكتف بافادتك منه وهو يشري اىل االمانة ) ً

 . الفكرية

 )وهو يشري اىل الشك والعقلية الناقدة) مل يكن يقني قط حتى صار فيه شك . 

 وهـي تشـري اىل التجريـب واالسـتناد اىل . ًجعل التجربة اساسا ملعرفة صحة رأي أو وجهـة نظـر

 . االدلة والرتيث يف اصدار الحكم
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ان الصـفا يف العلـم واملعلـوم ًوميكن مالحظة االتجاهات العلمية ايضا يف الرسالة السابعة الخو

 . والتعلم والتعليم وأوجه السؤال

 . هل هو؟ سؤال يبحث عن وجود اليشء أو عن عدمه والجواب بنعم أو ال: السؤال األول

 . ما هو يبحث عن حقيقة اليشء: والسؤال الثاين

 . كم هو؟ يبحث عن مقدار اليشء: والسؤال الثالث

 .  صفة اليشءكيف هو؟ يبحث عن: والسؤال الرابع

 . أي يشء؟ يبحث عن واحد من جملة أو عن بعض من الكل: والسؤال الخامس

 . اين هو؟ يبحث عن مكان اليشء أو رتبته: والسؤال السادس

 . متى هو؟ يبحث عن زمان كون اليشء: والسؤال السابع

 . مل هو؟ يبحث علة اليشء املعلول: والسؤال الثامن

 .  عن التعريف لليشءمن هو؟ يبحث: والسؤال التاسع

وميكن ان نستنتج من ذلك، ان السـؤالني األول والثـاين يشـريان إىل البحـث عـن الحقيقـة  

واالمانة الفكرية، والسؤال الثالث يشري إىل التكمـيم ووزن االدلـة، وتشـري االسـئلة الرابـع والخـامس 

لثامن فيشـري إىل العالقـة بـني والسادس والسابع إىل التوسع يف املعرفة وحب االستطالع، اما السؤال ا

ًالـسـبب والنتيـجـة، ويـشـري الـسـؤال التاـسـع إىل ـحـب االـسـتطالع ايـضـا، وهـنـاك كـثـري ـمـن االـشـارات 

لالتجاهات العلمية يف كتب واعامل العلامء العرب كالرازي، والكنـدي، وابـن سـينا، والبـريوين، وابـن 

 ). 27-25، ص1978رسول، (الهيثم، وابن خلدون، وغريهم 

زت يف أواخر القرن السابع عرش يف أوربا اتجاهات علمية، وقد متثلت هذه االتجاهات وبر 

اىل ايجاد علم علمي يهدف اىل تحقيق سـيطرة االنسـان عـىل الطبيعـة ) فرانسيس بيكون(يف دعوة 

وتسخري قواها لخدمته واسعاد حياته وذلك من خالل املالحظة الدقيقـة، والتجربـة، وتجنـب رسعـة 

العمل الجامعي، واالنتقال بثقة من حقيقة جزئية اىل اخرى اذ ان مبجموع هذه الحقـائق التعميم، و

 يعلو بناء املعرفـة بالتـدرج عـىل ايـدي االعـداد الكبـرية مـن العلـامء الـذين يتقاسـمون املشـكالت
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 ). 182، ص1989زكريا، ( املطلوب حلها فيام بينهم خالل الجيل الواحد واالجيال الالحقة 

لدراسة املنظمة لالتجاهات العلمية يف بدايـة القـرن العرشيـن، وذلـك مـن خـالل بدأت ا 

محأوالت مختلفة لتحديد االتجاهات العلمية وايجاد الوسائل املالمئة لقياسها ومن تلك الوسـائل مـا 

ً لقياس االتجاهـات العلميـة محـددا اياهـا باالميـان بالعالقـة بـني السـبب 1924سنة ) Curtis(بناه 

 ). Billeh, 1965, p. 155(ة، والرتيث يف اصدار الحكم، ووزن االدلة، والتفتح الذهني والنتيج

ـة   ـا محاوـل ـاس االتجاـهـات العلمـيـة، ومنـه  ) Noll(وـجـرت مـحـاوالت اـخـرى لقـي

  لبناء وسيلة جديدة لقيـاس االتجاهـات العلميـة وتحديـد سـتة عنـارص لهـا1935يف عام 

 :  هي

قيـقـة، واالماـنـة الفكرـيـة، والتـفـتح اـلـذهني، والرتـيـث يف الدـقـة يف االـعـامل واملالحـظـة الد

رسـول، (، والنظر اىل العالقة بني السـبب والنتيجـة )العقلية الناقدة(اصدار الحكم، والنقد 

 ). 28، ص1978

ويف فرتة السـتينات ظهـر االهـتامم باالتجاهـات العلميـة، تلـك التـي اهـتم بهـا  

)Haney ( العلمي بسبعة عنارص هي حب االسـتطالع، ، اذ حدد عنارص االتجاه1964عام 

والعقالنية، والرتيث يف اصدار الحكـم، والتفـتح الـذهني، واملوضـوعية واالمانـة الفكريـة، 

 ). Haney, 1964, p. 33(والتواضع 

ًويف السبعينات شـهدت حركـة البحـث تطـورا كبـريا يف االتجاهـات العلميـة تحديـد   ً

 بقياس االتجاهات العلمية لدى طلبـة بعـض الجامعـات 1970ًوقياسا عندما قام العاين يف عام 

 يف مرص بعد تكييفه 1959ًوالثانويات يف العراق معتمدا عىل مقياس عوف لالتجاهات العلمية 

عـدم االميـان بالخرافـة، وعـدم التعصـب، وعـدم :ًللبيئة العراقية ومحددا االتجاهات العلمية بـ

 بني السـبب والنتيجـة، واسـتعامل الطريقـة العلميـة، التعميم، وعدم االميان بالقدرية، والربط

. والرتيث يف اصدار الحكـم، والتفـتح الـذهني، وعـدم االميـان بالتقاليـد الجامـدة، ووزن االدلـة

 ). 192، ص1970العاين، (
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ببنـاء مقيـاس لالتجاهـات العلميـة وتحديـد ) Billeh & Zakhariades( قام 1975ويف عام 

، وحـب االسـتطالع، والتفـتح الـذهني، ونبـذ الخرافـة، واملوضـوعية واالمانـة العقالنيـة: عنارصها بــ

 ). Billeh, 1975, p. 156(الفكرية، والرتيث يف اصدار الحكم 

ويف ضوء هذه النبذة التاريخية عن االتجاهات العلمية وتطورها وبعد اطالع املؤلف عىل  

ان االتجاه العلمي يتكون من سـتة عنـارص عدد غري قليل من الدراسات السابقة يف هذا املجال يرى 

وهي العقالنية، وحب االستطالع، والتفتح الذهني، وعدم االميـان بالخرافـات، واملوضـوعية واالمانـة 

 . الفكرية، والرتيث يف اصدار الحكم
 مكونات االتجاه العلمي 

  -:ميكن تحديد مكونات االتجاه العلمي كاآليت

 ) يفاملعر(املكون االدرايك : أوالً

يتضمن مجموعة مـن املعتقـددات واآلراء واملعلومـات واملعـارف ذات العالقـة مبوضـوع  

ّواالتجاه العلمي رصيد الطالب من املعلومات واملعارف واملعتقدات التي يعرفهـا أو يكونهـا . االتجاه

 فالطالب ذو االتجاه العلمي يظهر اسـتجابة مقبولـة نحـو العلـم، كفهمـه معنـى. يف موضوع العلم

 ). 14، ص1988زيتون،  (.العلم، ومعرفته مراحل تطور العلم، واهداف العلم، واهميته يف حياة املجتمع

 )االنفعايل(املكون الوجداين : ًثانيا

الشعور باالرتياح أو عدم االرتياح، بالتأييـد أو (يتضمن امناط املشاعر التي يثريها موضوع معني  

، أو مواقف، ومييل الن يكون اكرث مقاومة للتغيـري اذ قـد يسـتمر الرفض نحو احداث، أو اشخاص، أو افكار

 ). Carlson, 1987, p. 534(لوقت ما حتى بعد ان يغري الشخص رأيه حول موضوع معني 

 ) النزوعي(املكون السلويك : ًثالثا

وهي داخلية وغري . ميثل املقاصد السلوكية، أو نية الشخص الداء سلوك محدد 

ة، وميكـن اسـتنتاجها مـن املالحظـات أو االسـتجابات اللفظيـة ملحوظة بصـورة مبـارش

كام يتمثل املكـون السـلويك بالكيفيـة والطريقـة التـي يجـب ان يسـلكها . لالستبيانات

ـا  ـك اتجاهــا علمـي ـذي ميتـل ـب اـل ـب تجــاه موضــوع االتجــاه العلمــي، فالطاـل ًالطاـل ُ 
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اما الفرد ذو االتجاه . عن العلم والعلامءًايجابيا يسعى باستمرار اىل مساندة ومنارصة العلم والدفاع 

ًالعلمي السلبي فانه يسعى جاهدا اىل التقليل من كل يشء يتعلق بـالعلم وموضـوعاته أو تنظيمـه، 

ومن هنا تعد االتجاهات موجهات للسلوك تدفع بالفرد نحو السلوك العلمي أو االتجاه الذي يتبناه 

ًالفرد تأييدا أو رفضا   ). 60، ص1997الباوي، (ً

 مصادر تكوين االتجاه العلمي 

 -:هناك مصادر عدة لتكوين االتجاه العلمي، ميكن ان نذكر منها ما يأيت

ان البيئـة التـي يعـيش فيهـا الطالـب مليئـة بكثـري مـن :  استيعاب االتجاهات ومتثلها مـن البيئـة-1

ذلك يف البيت ام يف املواقف واآلراء، ووجهات النظر املختلفة التي يتمسك بها الكبار سواء كان 

املدرسة ام يف خارج البيت واملدرسة، تعد مصادر لالتجاهات العلميـة التـي يكتسـبها الطـالب 

 ). 44، ص1978اللقاين، (. بدرجة ال شعورية

ًتشكل هذه الخربات اثرا انفعاليا عميقا يف نفس الفرد، وهي كثرية يف :  الخربات السابقة-2 ً ً

ًه الطالب موقفاص معنيا يف مـادة دارسـية معنيـة، وقـد الحياة اليومية، فعندما يواج

ًصاحب هذا املوقف احراجا أو خجالً أو ارتباكا، قـد يرتتـب عـىل مثـل هـذا املوقـف  ً

تـايلور، (. عدم اقبال الطالب عليه مرة اخرى وهذا يعني انه افاد من خربتـه السـابقة

 ). 94، ص1962

ب اتجاهات علمية ايجابية وسـلبية نتيجـة للعمليـات تنمو لدى الطال:  العمليات العقلية املبارشة-3

كاظم، (. العقلية املبارشة التي يقومون بها خالل دراستهم ملشكلة معينة أو ملرشوع علمي معني

 ). 166، ص1976

 خصائص االتجاه العلمي 

 : هناك عدة خصائص لالتجاه العلمي منها

عـن االتجـاه العلمـي، يتبعهـا ارتيـاح أو عـدم  ذو صبغة انفعالية اذ ان استجابات الفـرد املعـربة -1

 . ارتياح، ويتبع ذلك اما سلوك اقبال أو سلوك تجنب
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 يرتبط االتجاه العلمي مبثريات ومواقف، قد ترتبط باشخاص أو احـداث أو جامعـات أو افـراد أو -2

 . افكار

 .  يعد االتجاه العلمي صورة من صور تحكم الفرد يف ما يواجهه من مواقف-3

 . انه قابل للمالحظة والقياس وميكن التنبؤ به -4

 . ً قد يكون االتجاه العميل محددا بعنارص أو موضوعات، أو قد يأخذ صفة التعميم-5

 يعرب االتجاه العلمي عن مشاعر ذاتية اكرث منـه مشـاعر موضـوعية ازاء مـا يواجـه الطالـب مـن -6

 . مواقف

 ). 164، ص1989قطامي، (. لالشعور قد يأخذ االتجاه العلمي صفة الشعور، أو ا-7

 

 العوامل التي تساعد عىل اكتساب االتجاه العلمي 

 : هناك عدة عوامل تساعد عىل اكتساب االتجاه العلمي أهمها

 توجيه الطالب من املدرس اىل القراءة الحرة عن املشكالت أو املوضوعات التي يدرسونها يف اكـرث -1

فان ذلـك يسـاعد عـىل . تناول هذه املشكالت واملوضوعاتما ميكن من املراجع والكتب التي ت

 . تنمية االتجاه العلمي لديهم

 ويف حاـلــة.  تأكـيــد اـملــدرس ـعــىل اهمـيــة جـمــع البياـنــات الكافـيــة للوـصــول اىل رأي ـقــاطع-2

 عدم توافر االدلة الكافية يكون الرأي مجرد فرض محتمل ميكن االفادة منـه يف جمـع بيانـات 

 . جديدة

لطالب عىل مناقشة اآلراء والتأكد من صـحتها، فـالرأي ال يسـتمد صـحته اال مـن الـدليل  تعويد ا-3

 . الذي يقوم عليه

ـوفري -4   ـحـرص اـملـدرس ـعـىل اتاـحـة الفرـصـة للـطـالب ملناقـشـة املـشـكالت املختلـفـة يف اـلـدرس وـت

ـة والرباهــني  ـف االراء عــىل اســاس االدـل ـب والحكــم عــىل مختـل ـري لكــل طاـل ـة التعـب  حرـي

  .املقنعة
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 ان اتجاهات املدرس والروح التي يتعامل بها يف الدرس تساعد عىل تنمية االتجـاه العلمـي لـدى -5

 ). 61-60، ص1997الباوي، . (ًالطالب، اذ ان املدرس يكون دامئا قدوة يف تفكريه وسلوكه

ان االتجاه العلمي ال ميكن ان ينمو بشكل عفوي تلقايئ من خالل املدرسـة فقـط، بـل ان  

لعملية تحتاج اىل تدريس مبارش ومقصـود الكسـاب الطـالب مثـل هـذه الخصيصـة العلميـة، هذه ا

النـه ال ينمـو مـن خـالل . ويحتاج االتجاه العلمي اىل توفري املناخ النفيس املناسـب يف غرفـة الصـف

دراسة الطالب للمقررات الدراسية فحسب، وكذلك فان تنمية االتجاه العلمي تحتاج اىل وقت وعدد 

لذلك تقع عىل املدرس مسؤولية كبـرية يف تنميـة . حدد من الدروس وخربات متعددة ومتنوعةغري م

االتجاه العلمي، فمن الناحية الرتبوية يعد املدرس القدوة الحسنة واملثل الذي يحتذى به مـن قبـل 

الطالب وهذا يتطلب منه ان يجسد عنارص االتجاه العلمي يف سلوكه معهم عىل نحو مستمر، فضـالً 

عن ذلك فان التدريس الكساب مثل هذا االتجاه العلمـي يحتـاج اىل كفايـات علميـة ومهنيـة لـدى 

 ). 177-176، ص1973كاظم، . (املدرسني متكنهم من القيام بهذا العمل

 العوامل املؤثرة يف االتجاه العلمي 

 : ميكن تقسيم العوامل املؤثرة يف االتجاه العلمي اىل مجموعتني من العوامل هام

 . العوامل البيئية: أوالً

 . العوامل الشخصية: ًثانيا

 

 -:العوامل البيئية: أوالً

 : وتقسم العوامل البيئية اىل مجموعتني هام

 )املدرسية( العوامل البيئية التعليمية -1

ًيعد العامل البيئي مهم جدا بالنسبة للتأثري يف االتجاه العلمي وهو عامل النظام الرتبـوي  

درسة بشكل خاص، اذ ان تـأثري املدرسـة سـائد يف بنـاء املحكـات الخارجيـة الرئيسـة بشكل عام وامل

 )Ormerod, 1975, p. 99(. التجاهات الطالب نحو العلم
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وتعد املدرسة عامل رئيس يف بناء املحكـات الخارجيـة الرئيسـة التجاهـات الطـالب نحـو  

ً تبرصا، وروية، يف التأثري عىل االتجـاه العلم، وغرفة الصف هي املكان الذي نحاول ان نكون فيه اكرث

العلمي عند الطالب وذلك من خالل استخدام الطريقة العقالنية يف التدريس أو القامئة عىل تشجيع 

معرفة االسباب واالدلة يف نقل املعلومات، واملهارات، وهي الطريقة التي ال تقترص عىل نقل املبـادئ 

 .Russell, 1983, p(. ي االتجاه العلمي االيجـايب نحـو العلـمالعلمية االساسية فحسب بل تتضمن تبن

30( 

  العوامل البيئية غري التعليمية-2

ان تأثري البيت يكون اكرب من تأثري املدرسة يف بناء املحكات الداخلية لالتجـاه نحـو العلـم  

 العلمـي لالبـاء اذ ان االتجـاه. عند الطالب، ويعد البيت هو العامل املقرر االقـوى لالهـتامم بـالعلم

داخل البيت له تأثري مهم يف االتجاه العلمي عىل االبناء وان اهتاممات االب وادراك االبناء لهـا اكـرث 

 ).Ormerod, 1975, p. 99(. اهمية من الوظيفة الفعلية لالب يف صياغة اهتاممات الطفل

 العوامل الشخصية : ًثانيا

امت الشخصية، والتحصيل والقدرة والجـنس وتتضمن العوامل املرتبطة بالفرد نفسه كالس 

 :وغريها، وارتبطت العالقة بني االتجاه العلمي وسامت الشخصية بستة من العوامل الشخصية هي

 .سهل االثارة/ هادئ-1 

 .خجول/  مغامر-2

 .ساذج/ كيس-3

 .مطمنئ/  خائف-4

 .محافظ/  مجرب-5

 . غري منضبط/  منضبط-6

ــات   ــن الدراـس ــد ـم ــح العدـي ــد أوـض ــري فـق ــي كمتـغ ــاه العلـم ــنس يف االتـج ــر الـج  أـث

 اىل ان مـســتوى ) ـيــوزيرا(اذ اـشــارت دراـســة . مـهــم يف تـبــاين االتـجــاه العلـمــي، عـنــد الطلـبــة
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التلهف للعلم أو الرغبة فيه عند الطلبة يف كليات املجتمع والجامعة قـد ارتـبط بشـكل دال بعامـل 

 االتجاه العلمي بني الطلبة مـن ذوي الجنس، وكشفت دراسة نيرثي عن فروق ذات داللة معنوية يف

-46، ص1999دغـيش، (. القدرة العليا، والطلبة ذوي القدرة املتدنية، لصالح الطلبة ذوي القـدرة العليـا

47 .( 

 تكوين االتجاهات

  -:تتكون االتجاهات لدى االفراد عن طريق االيت

الطبيعـي يف امكانيـة احـداث يؤكـد عـىل دور كـل مـن املثـري الرشطـي واملثـري :  االتجاه السلويك-1

السلوكات االيجابية بدالً من السـلوكات السـلبية وذلـك عـن طريـق تعزيـز وتـدعيم املواقـف 

ًويلعـب املـدرس دورا اساسـيا يف عمليـة تشـكيل االتجاهـات . االيجابية كام ظهرت لدى الفرد ً

 وعليـه فهـو بنوعيها االيجابية والسلبية من خالل منط التفاعل الـذي يوجـده يف غرفـة الصـف

مطالب مبعرفة االسباب، ومن ثم محولة ايجاد املثري الطبيعي الذي يرتبط بالتعزيز، وتوفري جو 

اذ . تعليمي يبعث عىل االحساس بالطامنينة واالرتياح ويؤدي اىل نجاح عملية التفاعل الصـفي

 امـا .ان من السهل عىل املـدرس تعـديل وتحويـل االتجاهـات السـلبية اىل اتجاهـات ايجابيـة

فيقوم عىل اساس ان السـلوك محكـوم بنتائجـه، أي ان التعزيـز الـذي ) سكز(االرشاط االجرايئ 

ًفاذا كان السلوك الـذي عـزز وادى التعزيـز اىل تكـراره سـلوكا . ًيتبع سلوكا ما يؤدي اىل تكراره

مـا اذا ذلك السـلوك املرغـوب فيـه ا. ًايجابيا فانه ينبغي االستمرار يف تقديم التعزيز كلام ظهر

ًكان السلوك سلبيا فيجـب التوقـف عـن التعزيـز، والعمـل عـىل تعـديل السـلوك عـن طريـق 

مـام يوجـب عـىل املـدرس ان يـدرك جميـع املواقـف . استبداله بسلوك مرغوب فيه وتعزيـزه

اذ ان عـدم تعزيـز . والكلامت التي يخاطب بها الطالـب، وكـذلك نـوع التعزيـز الـذي يقدمـه

جودة لدى الطالب يجعل امكانية تكرارهـا ضـئيلة، ويـؤدي بالتـايل اىل االتجاهات السلبية املو

 ). 116-115، ص1999الزيود، .  (انطفائها

ويرى اصـحاب هـذا االتجـاه ان التنظـيم املعـريف والبنيـة املعرفيـة :  االتجاه املعريف-2

والتأكيد عىل النمو املعـريف للطـالب مـن االمـور االساسـية يف تكـوين االتجاهـات 

 وعلـيـه ـفـان تعـلـم االتجاـهـات االيجابـيـة ـيـتم ـعـىل اـسـاس تـقـديم ـمـا . ابـيـةااليج
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يتناسب مع مستويات الطالب املعرفية وقدراتهم وامكاناتهم وهذا يتطلب تحديد االتجاهات 

املراد تعديلها والتعرف اىل هذه االتجاهات من الفرد نفسه، وذلك من خـالل اسـتخدام بعـض 

شياء التي يرغبهـا واالشـياء التـي ال يرغبهـا فضـالً عـن مالحظـة االختبارات االسقاطية لبيان اال

سلوك املتعلم وتزويده بالتغذية الراجعة التي ينبغي ان تكون ايجابية حتى تـؤدي اىل تكـوين 

االتجاه املرغوب فيه، واجراء مقارنة بني محاسن االتجاه املرغـوب فيـه ومسـاوي االتجـاه غـري 

التجاه املرغوب فيه فور ظهوره من جانب الطالـب، الن ذلـك املرغوب فيه، والتعزيز الفوري ل

 . يؤدي اىل استمرار هذا االتجاه لديه

ويؤكد عىل الجامعة التي ينتمي لها الفرد، وما قد يكتسبه من خـالل تفاعلـه :  االتجاه االجتامعي-3

 معها من اتجاهات نحو موقف معني، سواء أكانت هـذه االتجاهـات سـلبية أو ايجابيـة وهـو

يؤكد رضورة اثراء الطالب باملعلومات والحقائق واملثل املتعلقة باملوضوع املراد تكـوين اتجـاه 

ايجايب نحوه، وكذلك التأكيد عىل رضورة دمج الطالب مع مجموعـات ذات اتجاهـات ايجابيـة 

 ). 117-116، ص1999املصدر نفسه، (

 تغيري االتجاهات 

، وتقاوم التغيري، اال انها عرضة للتعديل والتغيري، ًعىل الرغم من ان االتجاهات ثابتة نسبيا 

نتيجة للتفاعل املستمر بني الفرد ومتغريات بيئته، وميكـن تقـويم االتجاهـات املتعلمـة يف ضـوء مـا 

ان عملية تغري االتجاهات تتأثر مبجموعة من العوامل، . يستجد عىل بيئة الفرد من ظروف أو رشوط

ًها، فكلام كان هذا الفرد اكرث انفتاحا عىل الخربات، كـان اكـرث تقـبالً بعضها يتعلق بالفرد ذاته، وبعض

ًلتعديل اتجاهاته، وبعضها يتعلق مبوضوع االتجاه ذاته، فكلام كان هذا املوضوع اكرث التصاقا بـذات 

الفرد أو شخصيته كان االتجاه اقل عرضة للتغري أو التعديل وتعتمد بعض اساليب تغيري االتجاهـات 

ـىل الجا ـائقـع ـات والحـق ـة ورشح املعلوـم ـج املنطقـي ـتخدام الحـج ـىل اـس ـوي ـع ـريف، وتنـط ـب املـع  ـن

 املوضوعية الخاصة مبوضوع االتجاه، كام تعتمد بعـض االسـاليب االخـرى عـىل الجانـب العـاطفي، 

ان . وتتضمن عملية استثارة دوافع الفرد وانفعاالته وعواطفه وتوجهها نحو أو ضد موضوعات معينة

ـلو ـة أي اـس ـاه فعالـي ـة االتـج ـرد وطبيـع ـراهن للـف ـذات اـل ـوم اـل ـني مفـه ـق ـب ـىل التوفـي ـف ـع  ب تتوـق
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موضوع التعديل أو التغيري، فاالسلوب املعريف ال يغـدو فعـاالً اال اذا اتصـف املـتعلم بعقـل مفتـوح 

ًوتقبل للحقائق املوضوعية واملعلومات الواقعية، وقد يصبح اثر هذا املفهوم محدودا نسبيا اذا كـان  ً

ً العاطفي لالتجاه املرغوب يف تعديله قويا وسائدا، أو كـان موضـوع االتجـاه ذا عالقـة وثيقـة املكون ً

 . مبفهوم الذات
ـات الن هــذه   ـري االتجاـه ـة يف تغـي ـرتاتيجية تدريجـي ـاع اـس ـنفس، باتـب ـامء اـل ـويص عـل وـي

ًاالسرتاتيجية فاعلة وأثرها أكرث ثباتا ودواما، سواء كان االسلوب املستخدم قامئا عىل ً  الحجج أو املنطق ً

فضالً عن توفري مناخ تسـامحي يـتم فيـه تغيـري االتجاهـات، . أو املعلومات أو الحقائق أو العواطف

، 1985نشوايت، (. ًفكلام كان املتعلم اكرث اطمئنانا كانت اتجاهاته اكرث مرونة وقابلية للتغيري أو التعديل

 ).474ص

  الدراسات التي تناولت طريقة املحارضة-1

 

 1969رسة فراج، دا

اجريـت ـهـذه الدراـسـة يف الجامـعـة االمريكـيـة بالقـاهرة، وـهـدفت تـعـرف اـثـر طريقـتـي املـحـارضة 

واملناقـشـة يف ـتـدريس العالـقـات العاـمـة يف مجموـعـات ـصـغرية يف تعـلـيم الكـبـار، اذ وـضـع املؤـلـف 

 : الفرضيات اآلتية

ًتحصيليا اعـىل مـن املجموعـات ً املجموعات التي تتعلم بطريقة املناقشة تحقق احصائيا مستوى -1

 . التي تتعلم بطريقة املحارضة

ً املجموـعـات الـتـي ـتـتعلم بطريـقـة املناقـشـة تـحـتفظ احـصـائيا بـقـدر ـمـن املعلوـمـات اـكـرب ـمـن -2

 . املجموعات التي تتعلم بطريقة املحارضة

 : ًطالبا وزعهم املؤلف عىل مجموعتني) 36(تكونت عينة الكتاب من  

 ًطالبا، درست بطريقة املحارضة) 16(عدد افرادها املجموعة الضابطة و . 

  ًطالبا، درست بطريقة املناقشة) 20(املجموعة التجريبية وعدد افرادها . 

  ،كافأ املؤلف بني افراد املجموعتني يف عوامل السن، وامليل املهني، والذكاء والشخصية، والتعليم

 . ومستوى املسؤولية يف العمل
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ًتحصيليا موضوعيا لقيـاس التحصـيل، وطبقـة ثـالث مـرات، قبـل بـدء ًاعد املؤلف اختبارا   ً

 .التجربة، وبعد امتام التجربة بستة اشهر

 : اظهرت الدراسة النتائج اآلتية 

 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني افـراد املجمـوعتني يف االختبـار القـبيل عنـد مسـتوى داللـة 

0.05 . 

ني افراد املجموعتني عنـد امتـام التجربـة، وبعـد امتـام التجربـة ال توجد فروق ذات داللة احصائية ب

 . بستة اشهر ولصالح الطالب الذين درسوا بطريقة املناقشة

ويف ضوء النتائج التي حصل عليها املؤلف، فقد ثبت فاعلية طريقـة املناقشـة يف تـدريس  

 . ملا حققته من نتائج ايجابيـةالعالقات العامة ملجموعة من كبار املوظفني، لذا حبذ طريقة املناقشة 

 ) 146-144، ص1969فراج، (

 ,Atherton, 1972دراسة 

يف تحصيل ) املحارضة، واملناقشة، والدراسة املستقلة(هدفت هذه الدراسة اىل تعرف اثر طرائق  

 ). التعلم الذايت(طالب املرحلة الثانوية يف مادة الخدمة االجتامعية وطريقة الدراسة املستقلة 
يت هذه الدراسة يف الواليات املتحدة االمريكية، وقد صـاغ املؤلـف اهـدافها يف عـدد اجر 

 . من الفرضيات

 .  ان التدريس بطريقة املناقشة افضل من التدريس بطريقة املحارضة-1

 ان طريقة املناقشة افضل من طريقة الدراسة املستقلة يف تعلم الطالب لتطبيقات محتوى املـادة -2

 . الدراسية

ًطالبـا تـم اختيـارهم عشـوائيا مـن ثالثـة صـفوف ووزعـوا بطريقـة ) 53(ونت عينة الكتاب مـن تك ً

 : ًعشوائية ايضا اىل ثالث مجموعات عىل النحو اآليت

  ًطالبا يدرسون بطريقة املحارضة) 27(املجموعة األوىل وعدد افرادها . 

  قشةًطالبا يدرسون بطريقة املنا) 11(املجموعة الثانية وعدد افرادها . 

  ًطالبا يدرسون بطريقة الدراسة املستقلة) 15(املجموعة الثالثة وعدد افرادها . 
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ًقام املؤلف بتدريس املجموعات الثالث بنفسه واستغرقت التجربة فصـالً دراسـيا واحـدا،   ً

ًوطبق يف نهاية تجربته اختبارا تحصـيليا موضـوعيا، مكونـا مـن  ً ً فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن ) 50(ً

يف معالجة ) T- test( عىل مجموعات الكتاب الثالث واستخدم تحليل التباين واالختبار التايئ متعدد،

 . النتائج

اظهرت نتائج الكتاب عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف التحصيل بـني املجموعـات  

 ). Atherton, 1971, p. 24-27(ًالثالث التي درست بالطرائق التدريسية املذكورة آنفا 

 Rothman, 1980سة درا

معينـة بطريقـة املناقشـة وافضـليتها يف ) لحالـة(مقارنة بني طريقتي املحـارضة وتـدريس  

 . تعليم االطفال العاجزين يف عمليات التعلم
هدفت هذه الدراسة اىل تعرف اية طريقة من طريقتي التدريس افضل يف تعليم االطفال  

) لحالـة( هام طريقة املحارضة االعتيادية و التدريس العاجزين يف عمليات التعلم وهاتان الطريقتان

 . معينة بطريقة املناقشة

 .  كلية املعلمني-اجريت هذه الدراسة يف الواليات املتحدة االمريكية، يف جامعة كولومبيا 

 *ًطالبا وزعوا عىل مجموعتني) 48(بلغت عينة الكتاب 

 . درست بطريقة املحارضة: املجموعة التجريبية األوىل

 درست باستخدام طريقـة املناقشـة يف دراسـة الحـاالت اذ قـدمت : املجموعة التجريبية الثانية

 . بشكل ملخص ومطبوع واستخدموا بعض الوسائل التعليمية) موضوع الدراسة(لهم الحالة 

ًكافأ املؤلف بني مجموعتي الكتاب يف املعلومات التي ميتلوكونها وذلك باعطـائهم اختبـارا  

فة معلوماتهم السابقة عن املادة قبل بـدء التجربـة وكانـت املـادة الدراسـية نفسـها لكـال ًقبليا ملعر

 . املجموعتني

                                          
 .  مل تذكر الدراسة طريقة اختيار العينة وتقسيمها*
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 -:أظهرت الدراسة النتائج االتية

 ان تحصيل طالب املجموعة التجريبية التـي درسـت بطريقـة املحـارضة اقـل مـن تحصـيل طـالب -

 . املجموعة التجربية التي درست بطريقة املناقشة

ًلطالب الذين درسوا بطريقة املناقشة كـانوا اكـرث عمقـا يف تحليـل املشـكالت لتعلـيم االطفـال  ان ا-

 ) Rothman, 1980, p. 1539.  (العاجزين

 1984دراسة سعادة، 

 -:هدفت هذه الدراسة اىل االجابة عن ما يأيت

 يف مـادة  ما اثر كل من طريقتي االلقـاء واالستقصـاء عـىل تحصـيل طـالب الصـف األول الثـانوي-1

 . الجغرافية يف االردن

 .  هل هناك فرق يف االحتفاظ مبادة الجغرافية التي يتعلمها الطالب بطريقتي االلقاء واالستقصاء-2

جامعـة الريمـوك وقـد بلغـت عينـة / اجريت هذه الدراسة يف اململكة االردنيـة الهاشـمية 

 . ًطالبا ملجموعة االلقاء) 37 (ًطالبا ملجموعة االستقصاء و) 36(منهم . ًطالبا) 73(الكتاب 

، )عالقة االنسـان باالنسـان(اقترص االختبار املعد لقياس التحصيل واالحتفاظ عىل موضوع  

لعينتني مستقلتني من اجل اختبـار الفرضـيتني وكانـت نتـائج ) T- test(وقد استخدم املؤلف اختبار 

  -:الدراسة كام يأيت

بني متوسط تحصيل طالب الصـف األول ) 0.05(ستوى  ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند م -1

الثانوي العام الذين يتعلمون الجغرافية بطريقة االستقصـاء ومتوسـط تحصـيل طـالب الصـف 

 . نفسه الذين يتعلمون بطريقة االلقاء

بني احتفاظ طالب الصف األول الثـانوي ) 0.05( ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى  -2

ملادة الجغرافية التـي يتعلمونهـا بطريقـة االستقصـاء، وبـني احتفـاظ طـالب ) االكادميي(العام 

 ) 111، ص1984سعادة، . (الصف نفسه للامدة نفسها التي يتعلمونها بطريقة االلقاء
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 Walker, 1986 دراسة 

ـسـعت ـهـذه الدراـسـة اىل تـعـرف اـثـر طريقـتـي املـحـارضة واملناقـشـة يف النـجـاح الـقـرايئ  

 . من ضعيفي القدرة عىل التعلم، اجريت هذه الدراسة يف جامعة بوسنتواتجاهات املراهقني

ًفردا، واستخدم املؤلـف طريقـة املحـارضة لتطـوير املهـارات ) 15(تكونت عينة الدراسة من 

عندهم، اما طريقة املناقشة فقد استخدمها لتأكيد املشاركة الفاعلة للطالب يف املناقشـات الشـفوية 

 ومتت دراسة اثار كل مـن الطـريقتني فـيام يتعلـق بـالتغري الـذي حـدث يف ومع اقرانه،. مع املدرس

) املحتـوى االديب(مجال القراءة ونشاطات الطالب، وتم قياس نجاح الطالب يف القراءة باجراء اختبار 

يف نهاية كل مدة خمس اسابيع من التعليم وتم قياس االتجاهـات باسـتعامل اسـتبيانني، األول بعـد 

  . ن التعليم واآلخر بعد عرشة اسابيع من التعليمخمسة اسابيع م

 : أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

ان هناك فوائد متفاوتة مشتقة من كلتا الطريقني، اذ ان طريقة املحارضة قـد اثـرت بصـورة 

 . ايجابية يف التذكر واالستيعاب للطلبة العاجزين عن التعلم، وسلبية يف فهم الطلبة لذاتهم

ملناقشة فقد اثرت بصورة ايجابية يف مفردات الطلبة وتعبرياتهم املكتوبة، كـذلك اما طريقة ا

ًاثرت ايجابيا يف فهم الطلبـة لـذاتهم، وبـرغم مميـزات كلتـا الطـريقتني، فـان الطـالب اظهـروا انهـم 

 ) Walker, 1986, p. 1286(. يفضلون طريقة املناقشة

 ة الدراسات التي تناولت طريقة املناقشة الجامعي-2

 

 ,Gnagey, 1962دراسة 

سعت هذه الدراسة اىل مقارنة اثر طريقـة مناقشـة املجموعـة الصـغرية مقابـل جلسـات  

املناقشة بقيادة املدرس يف تحصيل واستيعاب الطلبة يف علم النفس الرتبوي، اجريت هـذه الدراسـة 

  -:وقد وضع املؤلف الفرضيات اآلتية. يف جامعة بتلر

لجامعية التي يقودها الطلبة لها تأثري اكرب يف تحصيل الطلبة مقارنة بطريقـة  ان طريقة املناقشة ا-1

 . املناقشة التي يقودها املدرس
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ًطالبا وطالبة تم اختيارهم بصورة عشـوائية وقسـموا عـىل ) 84(تكونت عينة الكتاب من  

ابيع كانـت ، درس الصفان بطريقة املناقشة التي يقودها املـدرس ملـدة اربعـة اسـ)آ، ب(صفني هام 

االنشطة الصفية خاللها متوازنة، وادى كال الصفني اختبارين اتضح من خاللهام انه ال يوجد فـرق ذو 

يف بداية منتصف االسبوع الخامس ) ب(داللة احصائية بني تحصيلهام، تغريت طريقة تدريس الصف 

طـالب أو عرشة اىل طريقة مناقشة املجموعة الصغرية، اذ قسم الطلبة عىل مجموعات تضـم تسـعة 

وثالثة أو اربعـة ) B(واربعة طالب مبستوى ) A(وتتكون هذه املجموعات من طالب واحد مبستوى 

، اعتمـد يف تصـنيفهم عـىل نتـائج االختبـارين األوليـني، بيـنام اسـتمر العمـل بطريقـة )D(مبستوى 

 ). آ(املناقشة التي يقودها املدرس 

بيع السابع، والثامن، والحادي عرش لقيـاس نظمت اختبارات موضوعية مرة اخرى يف االسا 

 . مستوى التحصيل يف كلتا املجموعتني، وقد استخدم املؤلف مربع كاي يف املعالجات االحصائية

 : أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 . ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني املجموعتني يف التحصيل

نسـبة السـتيعاب الطلبـة مـن ناحيـة الفهـم والناحيـة ًمل تظهر نتائج الدراسة فروقـا ذات مغـزى بال

العلمية واملتعة التي يحصلون عليها من الدرس مـع ميـل ضـعيف لصـالح املجموعـة التـي يقودهـا 

 ). Gnagey, 1962. P 28-30. (املدرس

  Fitzgerald, 1977دراسة 

طالب السنة اجريت هذه الدراسة يف جامعة كولورادو يف الواليات املتحدة االمريكية عىل  

األوىل يف كلية املعلمني الذين تخصصوا يف موضوع الدراسات االجتامعية والرتبوية وتقوم عـىل عقـد 

 : مقارنة بني ثالث طرائق تدريسية مختلفة هي

وطريقـة املناقشـة لتعـرف اثـر ) Lecture Tutorial(طريقة املحارضة، وطريقة املحـارضة املوجهـة 

  .هذه الطرائق يف تحصيل الطالب

ًطالبا تم اختيارهم بطريقة عشوائية ثـم وزعـوا بطريقـة ) 120(تكونت عينة الدراسة من  

) 30(ًعشوائية ايضا اىل اربع مجموعات متساوية بضمها الضابطة اذ بلغ عـدد افـراد كـل مجموعـة 

 . ًطالبا
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ًاسـتخدم املؤلـف اختبـارا تحـصـيليا اعـده بنفسـه لقيـاس الجاـنـب املعـريف كـام اـسـتخدم   ً

الـذي اسـتخدمه لتصـنيف الطـالب اىل مسـتويات عديـدة ) Harvey(رات اخرى منهـا اختبـار اختبا

 . بالنسبة اىل فهمهم املادة

اسـابيع، اسـتخدم ) 6(واسـتمرت مـدة التجربـة . كلف املؤلف ثالثة اسـاتذة يف التـدريس 

 . ذا الغرضاملؤلف تحليل التباين يف معاملة النتائج التي حصل عليها من االختبار الذي اعده له

  -:اظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 حصول الطالب الذين درسوا بطريقة املحارضة املوجهة وطريقة املناقشة عىل نتائج افضـل واحسـن 

 . بكثري من الطالب الذين درسوا بطريقة املحارضة فقط

النتـائج التـي وكانـت . مل تكن هناك اختالفات كبرية بني طريقة املحارضة املوجهة وطريقة املناقشـة

توصلت اليها الدراسة هي تشجيع استخدام طريقة املناقشة او التزاوج بينها وبني طريقـة املحـارضة 

 ) Fitzgerald, 1977. P, 7262.  (املوجهة

  1985دراسة الخزرجي، 

سعت هذه الدراسة اىل تعرف اثر استخدام طريقة املناقشة الجامعيـة يف تحصـيل طـالب  

 . دي العام يف مادة الجغرافيةالصف الرابع االعدا

ليس هناك فروق ذات داللة احصائية بني متوسـط ((وضع املؤلف فرضية رئيسة مفادها   

درجات الطالب الذين يدرسون بطريقة املناقشـة الجامعيـة وبـني متوسـط درجـات الطـالب الـذين 

 . بغداد، اجريت الدراسة يف جمهورية العراق، محافظة )) يدرسون بالطريقة التقليدية

ًطالبا من طالب الصف الرابع العـام وقـد تـم اختيـارهم ) 113(تكونت عينة الدراسة من  

ـة  ـة تجريبـي ـابطة ومجموـع ـة ـض ـة مجموـع ـل مدرـس ـانويتني يف ـك ـتني ـث ـوائية يف مدرـس ـة عـش  بطريـق

 : وكاآليت

  ًطالبا) 56(املجموعة التجريبية درست بطريقة املناقشة الجامعية وعددها . 

 ًطالبا) 57(بطة وعددها املجموعة الضا . 
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كافأ املؤلف بني مجموعتي الكتاب يف متغريات العمر الزمني، ودرجات االمتحان الـوزاري  

للعام السابق، ودرجات معـدل الفصـل األول، ودرجـات امتحـان نصـف السـنة، ودرجـات االختبـار 

 .  الكتاباسابيع وقام املؤلف نفسه بتدريس مجموعتي) 6(استمرت مدة التجربة . القبيل

ًاعد املؤلف اختبارا تحصيليا من نوع اختيار من متعدد وطبقه عـىل مجمـوعتي الكتـاب، واسـتخدم  ً

االختبار التايئ لعينتـني مسـتقلتني للكشـف عـام اذا كانـت نتـائج الكتـاب تؤيـد فرضـية الكتـاب أو 

 . ترفضها

  -:اظهرت الدراسة النتائج اآلتية

سـط درجـات املجموعـة التجريبيـة التـي درسـت باسـتخدام وجود فرق ذو داللة احصائية بـني متو

طريقة املناقشة الجامعية ومتوسط درجات املجموعـة الضـابطة التـي درسـت باسـتخدام الطريقـة 

الخزرجـي، .  (التقليدية لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام طريقة املناقشة الجامعية

 ) 76-51، ص1985

 1986دراسة الجبوري، 

ت هذه الدراسة اىل اجراء مقارنة بني طريقتي املناقشـة واملحـارضة يف تـدريس مـادة سع 

ـر ـكـل ـمـنهام يف تحـصـيل الـطـالب وفـقـا  ـانوي لتـعـرف اـث ًاالدب والنـصـوص يف الـصـف الـخـامس الـث

 . للطريقتني

 -:اجريت هذه الدراسة يف مركز محافظة بابل، ولتحقيق هدف الكتاب وضع املؤلف الفرضية االتية

 هناك فرق ذو داللة احصائية بني متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية الذين يدرسون ليس((

. بطريقة املناقشة وبني متوسط درجات طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون بطريقـة املحـارضة

 ) )). 0.05(عند مستوى داللة 

  :ًطالبا موزعني عىل مجموعتني وكاآليت) 61(تكونت عينة الدراسة من  

     ًطالبا) 30(املجموعة التجريبية درست بطريقة املناقشة وعددها . 

  ًطالبا) 31(املجموعة الضابطة درست بطريقة املحارضة وعددها . 
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 كاـفــأ املؤـلــف مجـمــوعتي الكـتــاب مبتـغــري العـمــر الزمـنــي، والتحـصــيل يف االمتـحــان 

 اللغـة العربيـة، ودرجـات الثقافـة  يف املجاميع العامة، ودرجات1984/ 1983 النهايئ للعام الدرايس 

 . االدبية

ًاعد املؤلف اختبارا تحصيليا موضوعيا يتكون من   ً فقرة وكان من نوع اختيـار ) 30(ً

من متعدد واملزاوجة التكميلية، اتصف بالصدق والشمول وتم تطبيقه بعـد نهايـة التجربـة 

 دريس مجـمـوعتياـسـابيع، وـقـام املؤـلـف نفـسـه بـتـ) 10(اـسـتمرت ـمـدة التجرـبـة . مـبـارشة

 .  الكتاب

 :اظهرت الدراسة النتائج اآلتية

وجود فرق ذو داللة احصـائية بـني متوسـط درجـات املجموعـة التجريبيـة التـي درسـت  

بطريقـة املناقشـة ومتوـسـط درجـات املجموعـة الـضـابطة التـي درسـت بطريـقـة املحـارضة لـصـالح 

 ). 0.05(ى داللة املجموعة التجريبية التي درست بطريقة املناقشة عند مستو

 ). 107-2، ص1986الجبوري، (

 1987دراسة السامرايئ، 

سعت هذه الدراسة اىل تعرف اثر استخدام طريقة املناقشة الجامعيـة يف تحصـيل طـالب  

والجـل ). االلقائية(الصف الثاين املتوسط يف مادة التاريخ العريب االسالمي مقارنة بالطريقة التقليدية 

 -:وضع املؤلف الفرضية االتيةتحقيق هدف الدراسة 

ليس هناك فرق ذو داللة احصائية بني متوسط تحصيل الطالب الذين يدرسون بطريقـة املناقشـة ((

، يف االختبـار )االلقائيـة(الجامعية وبني متوسط تحصيل الطالب الذين يدرسون بالطريقة التقليديـة 

 )). التحصييل الذي طبق يف نهاية التجربة

ًشوائيا مدرستني من مدارس قاطع سامراء اذ بلغ عدد افراد عينة الدراسـة اختار املؤلف ع 

 -:ًطالبا قسمت عىل مجموعتني) 118(

  ًطالبا) 59(املجموعة التجريبية درست بطريقة املناقشة الجامعية وعددها . 
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  ًطالبا) 59(وعددها ) االلقائية(املجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية . 

لف بني افراد العينة يف متغريات، التحصيل باملعلومات التاريخية، والعمر الزمنـي، كافأ املؤ 

 .والدخل الشهري للعائلة، ومهنة االب، واملستوى التعليمي للوالدين

ًاعد املؤلف اختبارا تحصيليا مكونا من   ً فقرة اختبارية من نوع االختيار مـن متعـدد ) 30(ً

). 0.77(هري وحسـب معامـل ثباتـه بطريقـة االعـادة وكـان واملزاوجة، وقد تحقق من صدقه الظـا

اسـابيع، ودرس املؤلـف نفسـه مجمـوعتي الكتـاب بنفسـه خـالل مـدة ) 6(استغرقت مدة التجربة 

 . التجربة

استخدم املؤلف االختبـار التـايئ، ومعامـل ارتبـاط بريسـون، ومربـع كـاي وسـائل احصـائية ملعالجـة 

 . ةالبيانات االحصائية الخاصة بالدراس

 -:اظهرت الدراسة النتائج اآلتية

بـني طريقـة املناقشـة ) 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عنـد مسـتوى داللـة  

 ) 87-65، ص1987السامرايئ، )  (االلقائية(الجامعية والطريقة التقليدية 

 1994دراسة الفريجي، 

لندوة يف تحصـيل طـالب سعت هذه الدراسة اىل تعرف اثر استخدام املناقشة الجامعية وا 

 : الصف الرابع العام يف مادة الجغرافية، ولتحقيق هدف الكتاب وضع املؤلف الفرضية اآلتية

ليست هناك فروق ذات داللة احصائية بني متوسـط تحصـيل الطـالب الـذين يدرسـون (( 

 البعـدي باملناقشة الجامعية ومتوسط تحصيل الطالب الذين يدرسون بالندوة يف االختبار التحصـييل

 )). الذي سيطبق يف نهاية التجربة

. الرابع العـام/ املركز عىل طالب املرحلة الثانوية/ اجريت هذه الدراسة يف محافظة بغداد 

 -:ًطالبا وزعوا عىل مجموعتني) 66(بلغت عينة الكتاب 
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  ًطالبا) 34(املجموعة التجريبية األوىل تدرس بطريقة املناقشة الجامعية وعددها . 

 ًطالبا) 32(جموعة التجريبية الثانية تدرس بالندوة وعددها امل . 

اعتـمـد املؤـلـف التـصـميم التجريـبـي ذا املـجـوعتني التـجـريبيتني ذوايت االختـبـار التحـصـييل  

 . البعدي اللتني تضبط كل منهام االخرى

ان كافأ املؤلف يف متغريات العمر الزمني، والتحصيل السابق يف مادة االجتامعيات يف امتح 

البكالوريا واملعلومات الجغرافية السابقة والتحصيل الدرايس لالبـوين، قـام املؤلـف نفسـه بتـدريس 

اسـتغرقت التجربـة . ًاملجموعتني التجريبيتني كونه قد عمل مدرسا ملادة الجغرافية وللمرحلة نفسـها

 . ًفصالً دراسيا كامالً

ًاعد املؤلف اختبارا تحصـيليا لقيـاس اثـر املتغـريين ا  ملسـتقلني وهـام املناقشـة الجامعيـة ً

فقرة من نوع االختيار من متعدد، وقد اسـتخرج ) 60(والندوة يف تحصيل الطالب، فبلغ عدد فقراته 

. عـن طريـق اعـادة االختبـار%) 82(صدقه بعرضه عىل مجموعة من املحكمني وبلغ معامـل ثباتـه 

 . ية املناسبةوحسب معامل صعوبة فقراته وقوة متييزها باملعادالت االحصائ

 -، ومربع كاي، ومعامل ارتباط بريسون ومعادلة سـبريمان)T. Test(واستخدم املؤلف االختبار التايئ 

 . براون، ومعادلة متييز الفقرة وصعوبتها وسائل احصائية ملعالجة البيانات الخاصة بالدراسة

 : أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

وسط تحصيل الطـالب الـذين يدرسـون باملناقشـة الجامعيـة هناك فروق ذات داللة احصائية بني مت

 . ومتوسط تحصيل الطالب الذين يدرسون بالندوة لصالح املناقشة الجامعية

ان استخدام املناقشة الجامعية يف التعلـيم يزيـد مـن تحصـيل الطـالب بدرجـة اكـرب مـن اسـتخدام 

 ) .69-2، ص1994الفريجي، . (اسلوب الندوة
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 ّتناولت طريقة االستقصاء املوجه  الدراسات التي -3

 

 ,Armstrong, 1970 دراسة

سعت هذه الدراسـة اىل تعـرف اثـر طـريقتني مـن طرائـق االستقصـاء يف تـدريس املـواد  

االجتامعية واثرهام يف تنمية مهارات التفكري الناقد والتحصيل عند طالب الصف الثـاين االعـدادي يف 

 . الواليات املتحدة االمريكية

فـام % 66ملؤلف بتقسيم الطالب اىل مجموعتني، املجموعـة األوىل كانـت معـدالتهم قام ا 

فوق وصنفت عىل انها ذات القدرة املرتفعة اما املجموعة الثانيـة كانـت معـدالتهم تـرتأوح مـا بـني 

 . ، وصنفت عىل انها ذات القدرة املنخفضة66%-33%

 لقياس التفكري الناقد ومـن ثـم  كالرس-استخدم املؤلف اختبار تحصييل، واختبار واطسون 

 . تطبيق هذين االختبارين

 -:أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 وجود فروق ذات داللة احصائية بني الطالب ذوي القدرة املرتفعـة وذوي القـدرة املنخفضـة عـىل -

 . اختبار التحصيل لصالح ذوي القدرة املنخفضة

.   صيل والتفكري الناقد بني املجوعتني األوىل والثانيـة ليست هناك فروق ذات داللة احصائية يف التح-

)Armstron, 1970,p .1611 ( 

 ,Kindra, 1981دراسة 

وبني املحارضة ) االسلوب النشاطي(هدفت هذه الدراسة اىل مقارنة اثر االستقصاء املوجه  

 . يف التحصيل يف الصفوف ذات املستوى الجامعي) اسلوب الكتاب(التقليدية 

 جامعة آيـو وبلغـت عينـة الدراسـة -هذه الدراسة يف الواليات املتحدة االمريكيةاجريت  

وقـد ) التقليديـة(طالب للمجموعة الضابطة ) 72(طالب للمجموعة التجريبية و) 69(ًطالبا، ) 141(

 لتحليـل النتـائج وكانـت) T- Test(اسـتخدم املؤلـف اختبـار . اسـابيع) 6(اسـتمرت الدراسـة ملـدة 

 -: كااليت
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 ال يوجد فرق ذو داللة احصائية ميكن تأشريه يف التحصيل عنـدما يـتم تصـنيف الطلبـة اىل ثالثـة -1

 ). عالية، متوسط، واطئة(مستويات للقدرة 

 ال يوجد فرق ذو داللة احصائية لتأشري اختالف جوهري عندما يتم تصنيف الطلبة اىل مسـتويات -2

 . متعددة عىل اساس ساعات الصف السابقة

وجد هناك اختالف كبري يف التعليم بالنسبة للطلبة الذين يتلقون التعلم من خالل االستقصـاء  ال ي-3

. وبني أولئك الطلبـة الـذين يتلقـون التعلـيم بواسـطة املحـارضة التقليديـة) اسلوب النشاط(املوجه 

)Kindra, 1981,p. 147( 

 1982دراسة خليفة، 

ستقـصـاء وطريـقـة االلـقـاء يف ـتـدريس ـسـعت ـهـذه الدارـسـة اىل املقارـنـة ـبـني طريـقـة اال 

والتعرف عىل اثر كل مـن طريقـة االستقصـاء وااللقـاء يف . الجغرافية للصف األول الثانوي يف االردن

 . تحصيل طالب الصف األول الثانوي واحتفاظهم يف مادة الجغرافية

اعتـمـد املؤـلـف التـصـميم التجريـبـي ذا الـضـبط الـجـزيئ وذا القـيـاس البـعـدي ملجـمـوعتني  

ًطالبـا، وزعـت عشـوائيا عـىل ) 74(احدهام تجريبية واالخرى ضابطة، وتكونت عينـة الدراسـة مـن  ً

 : مجموعتني

  ًطالبا) 36(مجموعة تجريبية درست باالستقصاء وعدد افرادها . 

  طالبا) 38(مجموعة ضابطة درست بطريقة االلقاء وعدد افرادها.ً 

ًتبار القبيل وحسبت الفـروق الدالـة احصـائيا، ًكافأ املؤلف افراد املجموعتني احصائيا باالخ 

 . كام افرتض املؤلف ان العوامل الخارجية تؤثر بالدرجة نفسها يف املجموعتني

ًاعد املؤلف اختبارا تحصيليا لقياس التحصيل واالحتفاظ ملادة الجغرافيـة شـمل املجـاالت   ً

، عرضـه عـىل ) الفهـم، التطبيـقاملعرفـة،(للمجال املعريف وهي ) Bloom(الثالث األوىل من تصنيف 

السـتخراج معامـل الثبـات، ) 20(الخرباء، واستخرج صدقه، واستخدم معادلة كيـودور ريتشاردسـون 

 ). 0.05(ملعالجة البيانات عند مستوى داللة ) T- Test(استخدم املؤلف االختبار التايئ ). 0.82(وبلغ 
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 -:اظهرت الدراسة النتائج اآلتية

بـني متوسـط تحصـيل الطـالب الـذين تعلمـوا ) 0.05( احصائية عند مسـتوى  وجود فرق ذو داللة-

الجغرافية بطريقة االستقصاء، ومتوسط تحصيل طالب الصف نفسه الـذين تعلمـوا بطريقـة االلقـاء 

 . لصالح طريقة االستقصاء

 وجود فـرق ذو داللـة احصـائية بـني احتفـاظ الطـالب مبـادة الجغرافيـة التـي تعلموهـا بطريقـة -

تقصاء، وبني احتفاظ طالب الصف نفسه باملادة التي تعلموها بطريقة االلقاء لصـالح مجموعـة االس

 ). 313-311، ص1982خليفة، (طريقة االستقصاء 

  1988دراسة نشوان، 

هدفت هذه الدراسة اىل تعرف اثر استخدام طريقة التعلم الـذايت باالستقصـاء املوجـه يف  

املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض، وتكونت عينـة الدراسـة مـن تحصيل املفاهيم العلمية لدى طالب 

 : ًطالبا وقد قسمت اىل مجموعتني) 409(

  ًطالبا) 206(مجموعة تجريبية درست باالستقصاء املوجه وبلغ عدد افرادها . 

  ًطالبا) 203(وبلغ عدد افرادها ) االعتيادية(مجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية . 

لتعرف ) z(للمقارنة بني متوسطات املجموعتني، واختبار ) t- test(لف اختبار استخدم املؤ 

من املفاهيم العلميـة يزيـد عـن % 50ما اذا كان عدد الطالب من املجموعتني الذين كان تحصيلهم 

 . لتحديد العملية) 3×1(من عدد افراد العينة، استخدم املؤلف تحليل التباين االحادي % 50

 -:لنتائج االتيةاظهرت الدراسة ا

 . كانت النتائج مرضية لطالب املجموعة التجريبية الذين تعلموا باالستقصاء املوجه

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط درجات طالب املدارس الحكومية واملدارس الخاصـة، 

 . مع ان متوسط درجات طالب املدارس الخاصة اعىل قليالً من طالب املدارس الحكومية

 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني تحصيل طالب املجموعتني التجريبية والضابطة يف كل صـف 

 ). 78-77، ص1988نشوان، (ويف العينة ككل 
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  1990دراسة العمري، 

سعت هذه الدراسة اىل تعرف اثر استخدام طريقة االستقصاء يف التدريس عىل التحصـيل  

 العريب االسالمي لدى طلبة كليات املجتمـع يف االردن، اجريـت واالحتفاظ يف مادة دراسات يف الفكر

هذه الدراسة يف اململكة االردنية الهاشمية، فقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتني من طلبة كلية 

/ 1989عامن للمهن الهندسية للدارسـني ملـادة دراسـات يف الفكـر العـريب االسـالمي للعـام الـدرايس 

 . ، الفصل األول1990

 -:ًشعب عشوائيا اىل مجموعتني هي) 4(مت عينة الدراسة املكونة من قس

 املجموعة التجريبة درست بطريقة االستقصاء . 

 املجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية . 

كافـأ املؤلـف . ًدرس املؤلف مجمـوعتي الكتـاب بنفسـه ومبعـدل سـت حصـص اسـبوعيا 

ً قبيل، استخدم املؤلف اختبارا تحصـيليا اشـتمل عـىل مجموعة التجريبية والضابطة باختبار تحصييل ً

، )0.81(معرفة وحدة القضايا املعارصة ومهمها وتطبيقهـا، وتأكـد مـن صـدقه وثباتـه اذ بلـغ ثباتـه 

 . يف معالجة البيانات االحصائية) T- test(واستخدم اختبار 

 -:واظهرت الدراسة النتائج اآلتية

بـني متوسـط تحصـيل الطلبـة الـذين ) 0.05(مسـتوى وجود فرق ذو داللة احصائية عند   

تعلموا بطريقة االستقصاء وبني متوسط تحصيل الطلبة الـذين تعلمـوا بالطريقـة التقليديـة لصـالح 

 . املجموعة التجريبية التي تعلمت بطريقة االستقصاء

الح وـجـود ـفـرق ذو دالـلـة احـصـائية ـبـني احتـفـاظ الطلـبـة اـلـذين تعلـمـوا بالطريـقـة التقليدـيـة، لـصـ

املجموعة التجريبية التي تعلمت بطريقة االستقصاء، ويرجع ذلك اىل اعتامد الطلبة عىل انفسـهم يف 

 ) 484-482، ص1990العمري، . (تحضري املادة الدراسية ومشاركتهم الفاعلة يف التعليم

 1996دراسة العبيدي، 



 88 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 وطريقة املناقشة سعت هذه الدراسة اىل تعرف اثر التدريس باستخدام االستقصاء املوجه 

 . واملحارضة يف اكتساب طالب الصف األول املتوسط للمفاهيم التاريخية

اجريت هذه الدراسة يف جمهورية العراق، محافظة االنبار، مدينة الرمادي وكـان الهـدف  

 : منها االجابة عن االسئلة اآلتية

) كل عىل حدة(ستقصاء املوجه  ما اثر التدريس باستخدام كل من طريقة املحارضة واملناقشة واال-1

 يف اكتساب طالب الصف األول املتوسط للمفاهيم التاريخية الواردة يف كتاب التاريخ القديم؟ 

 ما الفرق بني الطرائـق التدريسـية الـثالث يف اكتسـاب طـالب الصـف األول املتوسـط للمفـاهيم -2

 التاريخية؟ 

ًاختار املؤلف تصميام تجريبيا لثالث مجموعات تق  وم هذه املجموعات بعملية الضبط مع ً

 . بعضها، اما االختبار البعدي فيقيس املتغري التابع، اكتساب املفاهيم التاريخية

ًطالبـا، وزعـت عشـوائيا عـىل ثـالث مجموعـات تجريبيـة ) 90(تكونت عينة الدراسة من   ً

 . ًطالبا لكل مجموعة) 30(بواقع 

 حارضةاملجموعة التجريبية األوىل درست بطريقة امل . 

 املجموعة التجريبية الثانية درست بطريقة املناقشة . 

 املجموعة التجريبية الثالثة درست بطريقة االستقصاء املوجه . 

كافأ املؤلف بني مجموعات الكتاب الثالث يف متغريات الذكاء، والتحصيل السابق،  

ة خاـصـة بـكـل ًواملعلوـمـات الـسـابقة، اختـبـار املـفـاهيم التاريخـيـة، واـعـد خطـطـا تدريـسـي

ًمجموعة، استمرت مدة التجربة فصـالً دراسـيا كـامالً، ودرس املؤلـف املجموعـات الـثالث 

 . بنفسه

ًاعـــد املؤلـــف اختبـــارا تحصـــيليا بعـــديا لقيـــاس اكتســـاب املفـــاهيم التاريخيـــة   ً ً 

ـه ) 70(تـكـون ـمـن  ـار ـمـن متـعـدد، اتـسـم بالـصـدق وحـسـب معاـمـل ثباـت ـوع االختـي ـرة ـمـن ـن  فـق
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 -T(، استخدم املؤلف تحليل التباين االحادي واالختبار التايئ )0.76(ة النصفية اذ بلغ بطريقة التجزئ

test (لعينتني مستقلني . 

 -:أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 . تفوق املجموعة التجريبية الثالثة عىل املجموعة التجريبية األوىل يف اكتساب املفاهيم التاريخية

ثانية عـىل املجموعـة التجريبيـة األوىل يف اكتسـاب املفـاهيم التاريخيـة تفوق املجموعة التجريبية ال

 ). 0ر05(وكان الفرق ذو داللة احصائية عند مستوى 

 ) 59-35، ص1996العبيدي، (

 1999دراسة العنبيك، 

سعت هذه الدراسـة اىل تعـرف اثـر اسـتخدام طريقـة االستقصـاء املوجـه مـع االحـداث  

ناقد لدى الطالبات يف مادة التـاريخ، اجريـت هـذه الدراسـة يف جمهـورة الجارية يف تنمية التفكري ال

 . العراق، بغداد، الرصافة

ًاختارت املؤلفة تصميام تجريبيا من النوع العاميل   وذلك لوجود متغريين مستقلني ) 1×2(ً

 . هام طريقة االستقصاء املوجه، واالحداث الجارية

) 27(طالبة للمجموعة األوىل والثانية و ) 31(ع طالبة بواق) 89(تكونت عينة الدراسة من  

 -:طالبة للمجموعة الثالثة وهي كااليت

 املجموعة التجريبية األوىل درست بطريقة االستقصاء املوجه . 

 املجموعة التجريبية الثانية درست بطريقة االستقصاء املوجه مع االحداث الجارية . 

 التقليدية (املجموعة الضابطة درست بالطريقة االعتيادية .( 

كافأت املؤلفة مجموعات البحـث مبتغـريات، االختيـار القـبيل، والعمـر الزمنـي، والـذكاء،  

 . والدرجة النهائية يف مادة التاريخ للصف األول املتوسط، واملستوى التعليمي للوالدين

ــز  ــوة متيـي ــدقه وـق ــتخرجت ـص ــد، اـس ــري الناـق ــار للتفـك ــاء اختـب ــة ببـن ــت املؤلـف  قاـم

ـه، ومع ـه عــىل  فقراـت ـن خــالل اعــادة تطبيـق ـه ـم ـل ثباـت ـم اســتخرجت معاـم ـل صــعوبتها، ـث  اـم
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ًعينة مختلفة من طالبات الصف الثاين املتوسط يف محافظة بغداد وقد طبق قبليا وبعديا عىل عينـة  ً

 . البحث

قامت املؤلفة بتدريس مجموعات البحث الثالث بنفسـها عـىل وفـق الخطـط التدريسـية  

خرباء خالل فـرتة التجربـة التـي اسـتغرقت الفصـل األول مـن العـام الـدرايس التي اعدتها بارشاف ال

يف معالجـة البيانـات االحصـائية ) T- Test( استخدمت املؤلفة تحليل التباين واختبار 1999/ 1998

 . الخاصة بالدراسة

 -:اظهرت الدراسة النتائج اآلتية

بـني طالبـات املجموعـة التجريبيـة األوىل  وجود فرق ذو داللة احصائية يف تنمية التفكـري الناقـد -1

اللوايت يدرسن باستخدام طريقة االستقصاء املوجـه وبـني طالبـات املجموعـة الضـابطة اللـوايت 

 . يدرس بالطريقة االعتيادية لصالح املجموعة األوىل

نيـة  وجود فرق ذو داللة احصائية يف تنمية التفكري الناقد بـني طالبـات املجموعـة التجريبيـة الثا-2

اللوايت يدرسن باستخدام طريقة االستقصاء املوجه مع االحداث الجارية وبني طلبات املجموعة 

 . الضابطة اللوايت يدرسن بالطريقة االعتيادية ولصالح املجموعة التجريبية الثانية

  وجود فرق ذو داللة احصائية يف تنمية التفكـري الناقـد بـني طالبـات املجموعـة التجريبيـة األوىل-3

 . وطالبات املجموعة التجريبية الثانية لصالح طالبات املجموعة التجريبية الثانية

 وجود فرق ذو داللة احصائية يف تنمية التفكري الناقد لدى طالبات املجموعة التجريبية األوىل بني -4

 . االختبارين القبيل والبعدي لصالح االختبار البعدي

مية التفكري الناقد لدى طالبـات املجموعـة التجريبيـة الثانيـة  وجود فرق ذو داللة احصائية يف تن-5

 . بني االختبارين القبيل والبعدي لصالح االختبار البعدي

 ) 141-3، ص1999العنبيك، (
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 2001دراسة امللييك، 

سعت هذه الدراسة اىل تعرف اثر استخدام طريقة االستقصاء املوجه يف اكتساب املفاهيم  

 . الصف السابع من التعليم االسايس يف اليمنالجعرافية لدى طالب 

اجريت هذه الدراسة يف الجمهورية اليمنية، لغرض تحقيق هدف البحـث وضـع املؤلـف  

  -:الفرضية اآلتية

بـني متوسـط ) 0.05(ليس هناك فرق ذو داللة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة (( 

الستقصـاء املوجـه، درجات طالب املجموعـة التـي تـدرس املفـاهيم الجغرافيـة بطريقـة ا

ومتوسط درجات املجموعة الضـابطة التـي تـدرس املفـاهيم نفسـها باسـتخدام الطريقـة 

 ))). التقليدية(االعتيادية 

تجريبيـة (اختار املؤلف التصميم التجريبي ذا الضبط الجزيئ واالختبار البعدي ملجموعتني  

 . جموعتنيطالب وزعت عىل م) 100(، تكونت عينة الدراسة من )واخرى ضابطة

  طالب) 50(املجموعة التجريبية درست بطريقة االستقصاء املوجه وعددها . 

  50(وـعـــددها ) التقليدـيـــة(املجموعـــة الـضـــابطة درســـت بالطريـقـــة االعتياديـــة ( 

 . طالب

كافأ املؤلف بني مجوعتي البحث يف متغريي التحصيل الدرايس يف املـواد االجتامعيـة،  

ًالعلمية قيد البحث، صاغ املؤلـف اهـدافا سـلوكية للـامدة العلميـة واملعرفة السابقة يف املادة 

ًمفهوـمـا رئيـسـا بـلـغ ـعـددها ) 14(وـهـي ) املـفـاهيم الجغرافـيـة( ًـهـدفا ـسـلوكيا، معتـمـدا ) 85(ً ً ً

، للمجـال املعـريف، واعـد )املعرفة، الفهـم، التطبيـق(املستويات الثالثة األوىل من تصنيف بلوم 

ة من مجموعتي البحث، لغرض قياس مدى اكتسـاب طـالب خطة تدريسية لكل مجموع) 20(

ًمجموعتي البحث املفاهيم الجغرافية اعد املؤلف اختبارا تحصيليا يف ضوء االهداف السـلوكية  ً

فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد، وزعـت فقراتـه عـىل وفـق ) 40(ومستوياتها تكون من 

 الهـداف، تحقـق املؤلـف مـن صـدقه خريطة اختبارية وعىل وفق املادة العلمية ومسـتويات ا
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بعرضه عىل مجموعة من الخرباء، وحسب معامل صـعوبته وقـوة متيـز فقراتـه باملعـادالت الخاصـة 

بذلك، اما ثباته فقد استخدمت طريقة التجزئة النصفية وعولجت بياناتها باستخدام معادلة بريسـون 

اسـابيع، وعـىل ) 10(مرت مدة التجربة است). 0.83(وصحح مبعادلة سبريمان بروان فبلغ ) 0.71(بلغ 

 . اثرها طبق االختبار عىل عينة البحث

 ). 0.05(لعينتني مستقلتني عند مستوى داللة  ) T- Test(استخدم املؤلف االختبار التايئ 

 -:اظهرت الدراسة النتائج االتية

ــىل - ــه ـع ــاء املوـج ــة االستقـص ــتخدام طريـق ــت باـس ــي درـس ــة الـت ــة التجريبـي ــوق املجموـع   تـف

ـة  ـة االعتيادـي ـتخدام الطبـق ـت باـس ـي درـس ـة الضــابطة الـت ـة(املجموـع ـييك، ). (التقليدـي  ، 2001املـل

 ) 94-1ص

  الدراسات التي تناولت االتجاه العلمي -4

 Harvey, 1949دراسة 

هدفت هذه الدراسة اىل معرفة اثر استخدام الرحالت التعليمية يف تدريس العلوم العامة  

مية لطلبـة الصـف التاسـع الحـدى املـدارس الثانويـة يف الواليـات املتحـدة يف تنمية االتجاهات العل

 . االمريكية

ًطالبا وطالبة وقام املؤلـف بتوزيعهـا عـىل ) 68(تكونت عينة الدراسة بصورتها االولية من  

مجموعتني احداهام درست باستخدام الرحالت التعليمية وهي املجموعة التجريبية، يف حـني تلقـت 

 .ثانية التي متثل الضابطة خربات صفية درسها املدرس نفسهاملجموعة ال

قـبـل ـبـدء التجرـبـة، ـثـم ) اوـتـس(طـبـق املؤـلـف اختـبـار التحـصـيل العـقـيل ـلــ 

استخدمت نتائج االختبـار يف اجـراء التكـافؤ باسـلوب املطابقـة بـني املجمـوعتني وقـد 

صـفي مقيـاس استبعدت اربعة ازواج غري متكافئة يف عملية املطابقة، كام طبـق احـد ن

ًاختبارا قبليا، بينام استخدم النصف الثاين منه ) كالدويل وكرتس(االتجاهات العلمية لـ  ً

ـارا بـعـديا، وـقـد اـجـرى املؤـلـف رحلـتـني تعليميـتـني للمجموـعـة التجريبـيـة، بـلـغ  ُاختـب ً 
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 . يةدقيقة، واستخدم املؤلف االختبار التايئ ملعالجة البيانات االحصائ) 55(زمن كل واحدة منها 

 -:اظهرت الدراسة النتائج االتية

 وجود فرق ذو داللة احصائية بـني طلبـة املجمـوعتني التجريبيـة والضـابطة يف تنميـة االتجاهـات -

لصـالح املجموعـة التجريبيـة التـي درسـت باسـتخدام الـرحالت ) 0.01(العلمية عند مستوى داللة 

 )Harvey, 1949,p. 242-248.    (التعليمية

 1976ادي دراسة البغد

هدفت هذه الدراسة اىل مقارنـة مـدى فاعليـة اربـع طرائـق لتـدريس وحـدة الوارثـة يف  

التحصيل املعريف وتنمية االتجاه العلمي وامليل العلمـي لطلبـة دور املعلمـني واملعلـامت عـدد مـن 

 . محافظات جمهورية مرص العربية

 -:وقد اختار املؤلف الطرائق والنشاطات االتية

 . مبفردها) املعتادة(التقليدية  الطريقة -1

 . التعليم املربمج ملوضوعات وحدة الوارثة+  الطريقة التقليدية -2

 . القراءة الخارجية لكتب الوارثة والجنس+  الطريقة التقليدية -3

 . التسجيالت واالفالم التعليمية+  الطريقة التقليدية -4

بـة الصـف الخـامس العلمـي لـدور ًطالبا وطالبة مـن طل) 320(تكونت عينة البحث من  

وقد وزع املؤلف عينة الدراسة عىل اربـع . اسيوط، واسوان، واملنيا: املعلمني واملعلامت يف محافظات

طالبـة، وكافـأ بـني افـراد املجموعـات يف العمـر، ) 30(ًطالبا و) 50(مجموعات تضم كل واحدة منها 

تبار الـذكاء لطـالب وطالبـات كـل مجموعـة والتحصيل يف ماديت العلوم واللغة العربية، ودرجات اخ

عىل حده، ثم لطلبة كل مجموعة من املجموعات االربع قبل بدء التجربة، وقـد كانـت املجموعـات 

 . متجانسة

وقد اختار املؤلف لكل مجموعـة احـدى الطرائـق التدريسـية املشـار اليهـا  

وعـات بالطريقة العشوائية، كـام اسـند مهـامت تـدريب موضـوعات الوحـدة للمجم

ـدريس  ـامئني يف ـت ـني الـق ـل املدرـس ـام متاـث ـدور، ـك ـك اـل ـوم يف تـل ـدريس العـل ـع ـمل  االرـب
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املجموعـة الـضـابطة والتجريبـيـة عـىل اـسـاس مـتـاثلهم يف املؤهـل العلـمـي والـخـربة التدريـسـية واراء 

 . املرشفني

ن استخدم املؤلف التصميم التجريبي ذا االختبار القبيل والبعدي ملجموعات بحثه وقد كـا 

الهدف من تطبيق االختبارات القبلية للتحصيل املعـريف واالتجـاه وامليـل العلمـي لتحديـد مـا لـدى 

الطلبة من معارف وخربات سابقة ومدى النمو الحاصل يف هذه املتغريات التابعة بعـد االنتهـاء مـن 

 . التجربة وتطبيق االختبار البعدي

طلبة املجموعة الثانية كام اختار كتيـب ًاعد املؤلف برنامجا يف موضوعات وحدة الوارثة ل 

ًالوارثة والجنس بوصفه تعينا متامثالً لطلبة املجموعة الثالثة، اما املجموعة الرابعة فقـد اختـار لهـم 

ًتسجيالً صوتيا لرشيط مادة تعليمية تناولت موضوع مندل والوارثة كام اختار لهـا فلمـني تعليميـني 

 . من االفالم املتحركة والناطقة

ًعد املؤلف اختبارا تحصيليا من نـوع االختيـار مـن متعـدد للمسـتويات السـتة للمجـال ا  ً

سؤاالً استوفت وحـدة الوارثـة كـام اسـتخدم ) 90(املعريف بحسب تصنيف بلوم وقد تضمن االختبار 

 . 1968ًمقياسا لالتجاه العلمي اعده الدكتور منري كامل عام 

التبـاين وسـائل احصـائية يف تكـافؤ املجموعـات استخدم املؤلف االختبار التـايئ وتحليـل  

 -:أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 اظهرت نتائج تنمية االتجاه العلمي للمجموعات وجود فـروق ذات داللـة احصـائية وكـان ترتيـب 

مجموعة االفالم التعليمية الثاين بعد مجموعة التعليم املربمج، تليهـا مجموعـة القـراءات الخارجيـة، 

ت املجموعة التي درست بالطريقة التقليدية مبفردهـا اقـل املجموعـات يف تنميـة االتجـاه بينام كان

 . العلمي

ظهرت فروق ذات داللة احصائية يف تنمية االتجاه العلمي بني طالب وطالبات كل مجموعة، وكانت 

 . هذه الفروق لصالح طالب كل مجموعة

اه العلمي وامليـل العلمـي يف كـل مجموعـة وجد ارتباط موجب بني كل من التحصيل املعريف واالتج

 ) 226-3، ص1976البغدادي، .  (ًتبعا للطرق والنشاطات املستخدمة
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 Vanek  & Montean, 1977دراسة 

طريقـة : هدفت هذه الدراسة اىل معرفـة اثـر اسـتخدام طـريقتني لتـدريس العلـوم هـام 

العلمي والتحصـيل يف العلـوم عنـد طلبـة املشاركة الفعلية، وطريقة الكتاب املقرر يف تنمية االتجاه 

 . املرحلة االبتدائية يف احدى نواحي نيويورك

ًطالبا وطالبة من الصفني الثالث والرابع يف احدى املـدارس ) 110(تألفت عينة البحث من  

سنوات، وقسم التالميـذ يف كـل صـف اىل مجمـوعتني ) 10-8(االبتدائية الريفية ترتاوح اعامرهم بني 

درست املنهاج بطريقة املشاركة الفعلية، واالخرى درست املنهـاج بحسـب الكتـاب املقـرر احداهام 

 حصة دراسية وتم ضبط اثـر املعلـم بطريقـة 20اسابيع وبحدود ) 8-6(واستمرت مدة الدراسة من 

لقيـاس االتجـاه ) S. A. S(ومن ثم طبق اختبار رالف ) وحدتني يف كل صف(التدوير خالل الدراسة 

 .و من نوع ليكرت وحللت البيانات باستخدام تحليل التباينالعلمي وه

 -:أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 ان متوسط اداء طلبة الصف الثالث عىل مقياس االتجاه العلمي اعىل مـن مسـتوى متوسـط اداء -1

 . الصف الرابع

املعلومـات وتقـويم ً كانت االناث اكرث من الذكور اتصافا بسمة الرتيث يف اصدار الحكم يف تحري -2

 . االدلة

ً كانت االناث يف املجموعة التي درست منهاج املشاركة الفعلية اكرث تفتحـا ذهنيـا مـن االنـاث يف -3 ً

 . مجموعة الكتاب املقرر بينام ظهر عكس ذلك يف حالة الذكور

.  ان متوسط تحصيل طلبة الصـف الرابـع يف العلـوم اعـىل مـن متوسـط تحصـيل الصـف الثالـث-4

)Vanek & Montean, 1977, P. 57-62 .( 

 Mulopo, 1985دراسة  

ـة   ـدريس التقليدـي ـي الـت ـة لطريقـت ـأثريات املتبايـن ـرف الـت ـة اىل تـع ـذه الدراـس ـدفت ـه ـه

واالستكشافية يف تدريس الحقائق العلمية، وفهم العلم، واالتجاهات العلمية عند الطلبة يف رحلتـني 

ومرحلـة العمليـات الشـكلية ) املاديـة( الواقعيـة من مراحل النمـو العقـيل هـام مرحلـة العمليـات

 ). املجردة(
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ًطالبا وطالبـة مـن طلبـة الكيميـاء اختـريوا عشـوائيا مـن ) 120(تكونت عينة البحث من  

 . مدرستني عىل صورة مجموعتني متساويتني

 املجموعة االوىل متثل طلبة مرحلة العمليات املادية اختريوا من احدى املدرستني. 

  وقسـمت كـل . الثانية متثل مرحلة العمليات املجـردة اختـريوا مـن املدرسـة االخـرىاملجموعة

مجموعة رئيسة اىل مجموعتني ثانويتني متساويتني، ومن ثم وزعت املجموعتان الثانويتان لكل 

ًـمـن املرحـلـة العقلـيـة املادـيـة واملرحـلـة الـشـكلة عـشـوائيا ـعـىل طريقـتـي الـتـدريس التقليدـيـة 

رت مدة التدريس عرشة اسابيع واخترب جميع افراد العينة يف بداية املـدة واالستكشافية، واستم

لقياس التحصيل واختبـار فهـم العلـم واختبـار االتجـاه ) ACS(وعند نهايتها باستخدام اختبار 

العلمي واستخدمت وسـيلتان احصـائيتان لتحليـل بيانـات االختبـارات القبليـة والبعديـة هـام 

 ) 0.05(ثانية، واختبار تويك للمقارنات املتعددة عند مستوى داللة تحليل التباين من الدرجة ال

 -:أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 وجود فروق ذات داللة احصائية بني مجموعتي املرحلة العقليـة املجـردة يف فهـم العلـم لصـالح -1

 . ة املاديةاملجموعة االستكشافية بينام مل تظهر مثل هذه الفروق بني مجموعتي املرحلة العقلي

 وجود فروق ذات داللـة احصـائية بـني الطلبـة يف االتجـاه العلمـي نتيجـة لالخـتالف يف طريقـة -2

 . التدريس ولصالح الطريقة االستكشافية

 وجود فروق ذات داللة احصائيةبني الطلبة يف التحصيل نتيجة لالختالف يف مرحلة النمـو العقـيل -3

 . ولصالح املرحلة العقلية املجردة

 وجود فروق ذات داللة احصائية بني الطلبة يف التحصـيل نتيجـة لالخـتالف يف طريقـة التـدريس -4

واستنتج من ذلك ان الطريقـة التقليديـة ميكـن ان تكـون مناسـبة . ولصالح الطريقة التقليدية

لتدريس الحقائق العلمية يف حني ان الطريقـة االستكشـافية ميكـن ان تكـون فاعلـة يف تعزيـز 

 العلمية والفهم العلمي عند مرحلة النمـو املجـردة، وان التطـور العقـيل ميكـن ان االتجاهات

 ) Mulopo, 1985,p. 1410. (ًيكون مرتبطا بالتحصيل لكنه غري مرتبط باالتجاهات العلمية
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 1988دراسة صخي، 

ـسـعت ـهـذه الدراـسـة اىل تـعـرف اـثـر طريـقـة االستكـشـاف يف ـتـدريس العـلـوم يف تنمـيـة  

 . مية لطلبة الصف االول املتوسطاالتجاهات العل

ًطالبا ) 128(اجريت هذه الدراسة يف مدينة بغداد، جمهورية العراق، بلغت عينة البحث  

 . من طالب الصف االول متوسط يف متوسطة االدرييس وقسمت عينة البحث عىل مجموعتني

  ًطالبا) 64(املجموعة التجريبية درست بطريقة االستكشاف وعددها . 

 ًطالبا) 64(االعتيادية وعددها (ة الضابطة درست بالطريقة التقليدية املجموع . 

كافأ املؤلـف املجمـوعتني يف العمـر الزمنـي، ودرجـة التحصـيل يف مـادة العلـوم والرتبيـة  

لقيـاس ) بلـه وزخـاريس(ًالصحية يف الصف السادس االبتدايئ، وقد اسـتخدم املؤلـف مقياسـا اعـده 

 العينة بعده تعديله مبا يالئم البيئة العراقيـة، اذ اصـبح عـدد فقراتـه االتجاهات العلمية وطبق عىل

العقالنيـة، وحـب (تغطي مجـاالت االتجـاه العلمـي السـتة وهـي ) اثنان منها كاشفتان(فقرة ) 36(

، قـام )االستطالع، والتفتح الذهني، وعدم االميان بالخرافات، واملوضوعية والرتيـث يف اصـدار الحكـم

ريس املجموعتني، ويف نهاية التجربة تم تطبيـق مقيـاس االتجـاه العلمـي علـيهام، املؤلف نفسه بتد

 . وقد استخدم املؤلف االختبار التايئ لقياس الفرق بني املجموعتني

 -:أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 عدم وجود فرق ذو داللة احصـائية بـني متوسـطات افـراد املجمـوعتني التجريبيـة والضـابطة يف -1

 . ه العلمي بشكل عام، اال انه ظهر فرق بسيط لصالح املجموعة التجريبيةاالتجا

 .  وجود فرق ذو داللة احصائية بني املجموعتني يف جانبي املوضوعية والرتيث يف اصدار الحكم-2

 عدم وجود فرق ذو داللة احصائية يف الجوانب االخرى التـي تضـمنها املقيـاس وهـي العقالنيـة، -3

 ) 75-1، ص1988صخي، .(والتفتح الذهني، وعدم االميان بالخرافاتوحب االستطالع، 



 98 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 1997دارسة الباوي، 

سعت هذه الدراسة اىل تعرف اثر التدريس باستخدام بعض التقنيـات الرتبويـة يف تنميـة  

 -:االتجاهات العلمية للطلبة املعلمني نحو مادة الجغرافية من خالل التحقق من الفرضيات اآلتية

 فرق ذو داللة احصائية يف تنمية االتجاهات العلمية بني مجموعتي الطلبة ممـن درسـوا  ال يوجد-1

 . باستخدام بعض التقنيات الرتبوية وممن درسوا من دونها

 ال يوجد فرق ذو داللة احصائية يف تنمية االتجاهات العلميـة بـني مجموعـة الطـالب ومجموعـة -2

 .  الرتبويةالطالبات ممن درسوا باستخدام بعض التقنيات

 ال يوجد فرق ذو داللة احصائية يف تنمية االتجاهات العلمية بني مجموعة الطالب الـذين درسـوا -3

 . باستخدام بعض التقنيات والذين درسوا من دونها

 ال يوجد فرق ذو داللة احصائية يف تنمية االتجاهات العلمية بني مجموعة الطالبات الاليئ درسن -4

 . يات الرتبوية والاليئ درسن من دونهاباستخدام بعض التقن

اجريت الدراسة يف محافظة بابـل عـىل طلبـة املرحلـة االوىل يف معهـدي اعـداد املعلمـني  

واملعـلـامت، وـقـد اـسـتخدم املؤـلـف التـصـميم التجريـبـي ذو الـضـبط الـجـزيئ لـكـل ـمـن املجـمـوعتني 

ًطالبـا ) 112(ة الدراسـة مـن تكونـت عينـ. التجريبتني والضـابطتني ذو االختبـارين القـبيل والبعـدي

ًطالبـا يف ) 29(ًطالبـا يف املجموعـة التجريبيـة و ) 28(يف معهد اعداد املعلمـني و) 57(وطالبة منهم 

طالبة يف املجموعـة التجريبيـة ) 27(طالبة يف معهد اعداد املعلامت ) 55(املجموعة الضابطة ومنهم 

 . طالبة يف املجموعة الضابطة) 28(و 

االفـالم التعليميـة، (تان التجريبيتـان باسـتخدام بعـض التقنيـات الرتبويـة درست املجموع 

اما املجموعتان الضابطتان فلم تستخدم هذه ). والرشائح التعليمية، وشفافيات جهاز العرض العلوي

 . ًاسبوعا درس املؤلف نفسه مجموعات البحث) 14(استغرقت مدة التجربة . التقنيات الرتبوية

 افـراد عينـة البحـث يف العمـر الزمنـي، والتحصـيل الـدرايس واملعلومـات كافأ املؤلف بني 

 . الجغرافية السابقة، واالختبار القبيل يف مقياس االتجاهات العلمية
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فقرة اسـتخرج ) 52(ًاعد املؤلف مقياسا لغرض قياس االتجاهات العلمية بلغ عدد فقراته  

واستخرج صدقه بعرضـه % 88لنصفية وقد بلغ وطريقة التجزئة ا%) 86(ثباته باعادة التطبيق فبلغ 

 . عىل محكمني وتم تطبيقه عىل عينة البحث قبل وبعد البدء بالتجربة

) 30(شفافية تحمـل ) 25(رشيحة تعليمية وقام باعداد ) 15(ًفلام و) 16(استخدم املؤلف  

 . صورة شفافة عرضت عىل مجموعة من املحكمني لبيان آرائهم يف مدى صالحيتها

-دم املؤلف االختبار التايئ، ومربع كاي، ومعامل ارتبـاط بريسـون، ومعامـل سـبريماناستخ 

 . بروان ملعالجة البيانات الخاصة بالدراسة

 -:أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 وجود فرق ذو داللة احصائية بني طلبة املجموعتني التجريبتني وطلبة املجمـوعتني الضـابطتني يف -1

 ). 0.05(لمية لصالح طلبة املجموعتني التجريبيتني عند مستوى داللة تنمية االتجاهات الع

 وجود فرق ذو داللة احصائية بني طالب املجموعة التجريبية وطالب املجموعة الضابطة يف تنمية -2

 ). 0.05(االتجاهات العلمية لصالح طالب املجموعة التجريبية عند مستوى داللة 

ني طالبات املجموعة التجريبيـة وطالبـات املجموعـة الضـابطة يف  وجود فرق ذو داللة احصائية ب-3

 ). 0.05(تنمية االتجاهات العلمية لصالح طالبات املجموعة التجريبية عند مستوى داللة 

 ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بني طالب وطالبات املجموعتني التجريبيتني يف تنمية االتجاهـات -4

 ). 145-1، ص1997الباوي، ) (0.05(العلمية عند مستوى داللة 
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 -:املؤرشات والدالالت املستنبطة من الدراسات السابقة: ًثالثا

طريقـة املحـارضة، وطريقـة املناقشـة الجامعيـة، ( مل يقترص استخدام الطرائق التدريسية الـثالث -1

عىل مادة دراسية معينـة، او مرحلـة دراسـية محـددة فقـد شـمل ) وطريقة االستقصاء املوجه

 . ملواد االنسانية والعلمية، واملراحل الدراسية كافةا

 تباينت الدراسات السابقة يف تناولها للمتغريات املستقلة، فبعض الدراسات هدف اىل معرفـة اثـر -2

، ودراسـة )1969فـراج، (طريقتني تدريسيتني يف متغري تابع واحد هو التحصيل كـام يف دراسـة 

)Rothman, 1980( ودراسة ،) ،(، ودارسة )1984سعادةWalker, 1986( ودارسة ،)Gnagey, 

، )Kindra, 1981(، ودراسـة )1994الفريجـي، (، ودارسـة )1986الجبـوري، (، ودارسـة )1962

 ). 1999العنبيك، (ودراسة 

وهدفت بعض الدراسات اىل تعرف اثر ثـالث طرائـق تدريسـية يف متغـري تـابع واحـد كـام يف  

، ودراسة )1996العبيدي، (، ودراسة )Fitzgerald, 1977 (، ودراسة)Atherton, 1972(دارسة 

 ). 1997الباوي، (

كام ان بعض الدراسات السابقة هدفت اىل تعرف اثر طريقة تدريسية واحـدة يف متغـري تـابع  

) 1985الخزرجـي، (واحد هو التحصيل، او االتجـاه العلمـي او التحصـيل واالحتفـاظ كدارسـة 

 ). 1990العمري، (، ودارسة )1988صخي، (سة ، ودار)Harvey, 1949(ودراسة 

وبعضها هدف اىل تعرف أثر طريقتني تدرييس يف متغريين تـابعني هـام التحصـيل، او االتجـاه  

، ودراسـة )Armstrong, 1970(، ودراسـة )Walker, 1986(العلمي او التفكري الناقد كدارسة 

)Mulopo, 1986( ودراسة ،)Vanek, 1977(دف اىل تعـرف اثـر اربـع ، وبعض الدراسـات هـ

البغـدادي، (طرائق تدريسـية يف متغـريين تـابعني هـام التحصـيل واالتجـاه العلمـي كدراسـة 

1976 .( 

 اعتمدت الدراسات السـابقة اسـاليب متنوعـة لتعـرف اثرهـا يف االتجـاه العلمـي -3

ـرحالت التعليمـيـة كدراـسـة  ، )Harvey, 1949(ـفـبعض الدراـسـات اـسـتخدم اـل

ـتخدم ال ـة وبعـضـها اـس ـية كدراـس ـق التدريـس ـدادي، (طراـئ ـة ) 1976البـغ  ودراـس
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)Vanek, 1977( ودراـسـة ،)Mulopo, 1986( ودراـسـة ،) ،وبعـضـها اـسـتخدم ). 1988ـصـخي

 ). 1997الباوي، (كدراسة ).  االفالم التعليمية، الرشائح التعليمية، الشفافيات(التقنيات الرتبوية 

مـواد الدراسـية، فبعضـها تنـاول املـواد االجتامعيـة  تباينت الدراسات السـابقة يف تناولهـا لل-4

يف الدراسـات ) Fitzgerald, 1977(، ودارسـة )Armstrong, 1970(بشكل عام، كدراسة 

االجتامعية، والرتبوية وبعضـها تنـاول املـواد االجتامعيـة كـل مـادة عـىل انفـراد كدارسـة 

، ودارســة )1994الفريجــي، (، ودارســة )1985الخزرجــي، (، ودراســة )1984ســعادة، (

يف مـادة الجغرافيـة، ) 1997البـاوي، (، ودارسـة )2001امللييك، (، ودارسة )1982خليفة، (

يف مادة التاريخ ) 1999العنبيك، (، ودراسة )1996العبيدي، (ودارسة ) 1987السامرايئ، (و

يف ) 1969فـراج، (اما بقية الدراسات السابقة فقد تناولت مواد دراسية اخـرى كدارسـة   

يف مادة الخدمة االجتامعيـة، ودارسـة ) Atherton, 1972(دة العالقات العامة ودراسة ما

)Gnagey, 1962 ( يف عـلـم اـلـنفس الرتـبـوي ودراـسـة) ،يف ـمـادة اللـغـة ) 1986الجـبـوري

وتناولـت دارسـة . يف مادة دراسات يف الفكـر االسـالمي) 1990العمري، (العربية، ودارسة 

) 1988صـخي، (، و )Vanek, 1977(، و )1976غـدادي، الب(، و)Harvey, 1949(كل مـن 

ـاء) Mulopo, 1985(يف ـمـادة العـلـوم، و  ـذكر دراـسـة ـكـل ـمـن . يف الكيمـي يف ـحـني مل ـت

)Rothman, 1980(و ،)Kindra, 1981(و ،)Walker, 1986(و ،) ،املـواد ) 1988نشـوان

 . الدراسية التي تناولتها

ًلتجريبية املستخدمة، فبعض املـؤلفني اسـتخدم تصـحيحا  تباينت الدراسات السابقة يف التصاميم ا-5

الخزرجـي، (، و)1969فـراج، (يضم مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة كام يف دراسة كل من 

ــوري، (، و)1985 ــامرايئ، (، و)1986الجـب ــة، (، و)Kindra, 1981(، )1987الـس ، )1982خليـف

مجموـعــة ) Walker, 1986(، و )2001املـلــييك، (و) 1990العـمــري، (، و)1988نـشــوان، (و

 . تجريبية واحدة
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واـسـتخدم بـعـض اـملـؤلفني مجـمـوعتني تجريبـيـة تـضـبط ـكـل ـمـنهام االـخـرى ـكـام يف دراـسـة 

)Rothman, 1980( ودراسة ،) ،(، ودارسة )1984سعادةVanek, 1977( ودراسة ،)Mulopo. 

1986 .( 

، )1999العنـبيك،  (وبعض املـؤلفني اسـتخدم مجمـوعتني تجـريبيتني واخـرى ضـابطة كدراسـة 

، وبعضـهم )1997البـاوي، (وبعضهم استخدم مجموعتني تجريبيتني واخرى ضابطتني كدراسـة 

، )Atherton, 1972(استخدم ثالث مجموعات تجريبيـة تضـبط كـل مـنهام االخـرى كدراسـة 

، وبعـضـهم اـسـتخدم ـثـالث مجموـعـات واـخـرى ـضـابطة كدراـسـة )1996العبـيـدي، (ودراـسـة 

)Fitzgerald, 1977( وبعـضــهم ـمــن اـســتخدم ارـبــع مجموـعــات كدراـســة ،)،البـغــدادي 

 1976 .( 

ًفـردا كـام يف دارسـة ) 15( تباينت الدراسات السابقة يف عدد افراد عيناتها فقد تراوحـت مـا بـني -6

)Walker, 1986(و ،)يف حـني مل تـذكر كـل مـن دراسـة )1988نشوان، (ًفردا يف دارسة ) 409 ،

)Armstrong. 1970( ودارسة ،) ،عدد افراد عينتهام) 1990العمري . 

 تباينت الدراسات السابقة يف عملية التكافؤ بـني املجموعـات، فبعضـها كافـأ يف متغـريات العمـر -7

الزمني، والتحصيل السابق، واملعرفة السابقة، والذكاء، واملستوى التعليمي لالب واالم ومهـنهام 

، )1987الـسـامرايئ، (، ودارـسـة )1986ي، الجـبـور(، ودراـسـة )1985الخزرـجـي، (ـكـام يف دارـسـة 

، ودراـسـة )1999العـنـبيك، (، ودراـسـة )1996العبـيـدي، (، ودارـسـة )1994الفريـجـي، (ودارـسـة 

 ). 1976البغدادي، (ودارسة ) 2001امللييك، (

 ,Rothman(، ودارسـة )Harvey, 1949(وبعضـها كافـأ يف متغـري االختبـار القـبيل كدراسـة  

، اـسـتعملت االختـبـار الـقـبيل يف )1999العـنـبيك، (، ودراـسـة )1982 خليـفـة،(، ودراـسـة )1980

االختبـار القـبيل يف مقيـاس االتجـاه ) 1997الباوي، (اختبار  التفكري الناقد  واستعملت دراسة 

، عىل املتغريات السابقة متغري الشخصية، وامليـل املهنـي، )1969فراج، (وزادت دراسة . العلمي

 .لومستوى املسؤولية يف العم
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، ودراـسـة )1984ـسـعادة، (، ودراـسـة )Atherton, 1972(يف ـحـني مل ـتـذكر دراـسـات ـكـل ـمـن 

 ,Fitzgerald(، ودراسة )Gnayey, 1962(، ودارسة )Walker, 1986(، ودراسة )1988صخي، (

 ، ودارســـــة)Kindra, 1981(، ودارســـــة )Armstrong, 1970(، ودارســـــة )1977

) Vanek, 1977( ودارسة ،)Mulopo, 1985( ودارسة ،) ،واملتغـريات التـي تـم )1988صخي ،

 . مكافأتها

عىل ) Vanek, 1977( تباينت الدراسات السابقة يف تناولها للمراحل الدراسية فقد اجريت دراسة -8

، ودراسة )1996العبيدي، (، ودراسة )1988نشوان، (املرحلة االبتدائية واجريت دراسة كل من 

ـنيك، ( ـييك، امل(، ودراـسـة )1999العـب الـسـامرايئ، (، ودارـسـة )1988ـصـخي، (، ودراـسـة )2001ـل

 . عىل املرحلة املتوسطة) 1987

الخزرجـي، (، ودارسـة )1984سعادة، (، ودارسة )Atherton, 1972(واجريت دارسة  

 ,Harvey(، ودراسة )1982خليفة، (، ودراسة )Armstrong, 1970(، ودارسة )1985

واجريت دراسات كـل مـن .  املرحلة الثانويةعىل). Mulopo, 1985(ودارسة ) 1949

، )Fitzgerald, 1977(، و )Gnagey, 1962(، و)Walker, 1986(، و )1969فـراج، (

ـة، يف ـحـني اجرـيـت ) 1990العـمـري، (، و)Kindra, 1981(و ـة الجامعـي ـعـىل املرحـل

عـىل دور ومعاهـد املعلمـني ) 1997البـاوي، (و) 1976البغـدادي، (الدراسة كل مـن 

مل تذكر املرحلـة الدراسـية التـي اجريـت ) Rothman, 1980(اما دراسة . تواملعلام

 . عليها

 تباينت الدراسات السابقة يف املدة الزمنية الجراء التجـارب، فقـد اسـتغرقت مـدة التجربـة يف -9

 ,Gnagey(، ودراسة )Atherrton, 1972(ًبعض الدراسات فصالً دراسيا كامالً كام يف دراسة 

، )1996العبيـدي، (، ودراسـة )1994الفريجي، (، ودراسة )Walker, 1986 (، ودراسة)1980

ـة  ـبيك، (ودراـس ـتغرق ). 1999العـن ـات اـس ـض الدراـس ـة ) 14(وبـع ـبوعا كدراـس ـاوي،(ًاـس  الـب

 ) 10(، وبعضـــها )1988صـــخي، (ًاســـبوعا كدراســـة ) 12(،  وبعضـــها اســـتغرق )1997 
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ـوري، (اـسـابيع كدراـسـة  ـييك(، ودراـسـة )1986الجـب ، )Mulopo, 1986(، ودراـسـة )2001، املـل

اســابيع كدراســة ) 6(وبعضــها اســتغرق ) Vanek, 1977(اســابيع كدراســة ) 8(وبعضــها 

)Fitzgerald, 1977( ودراســة ،) ،ودراســة )1987الســامرايئ، (، ودراســة )1985الخزرجــي ،

)Kindra, 1981 .( 

سـعادة، (، ودراسـة )Rothman, 1980(، ودراسـة )1969فـراج، (يف حني مل تذكر دراسات كـل مـن 

، )1988نشـوان، (، ودراسـة )1982خليفـة، (، ودراسـة )Armstrong, 1970(، ودراسـة )1984

املـدة التـي ) 1976البغـدادي، (، ودراسة )Harvey, 1949(، ودراسة )1990العمري، (ودراسة 

 . استغرقها التجربة

نوع اختيار من متعدد التي اعدها  اغلب الدراسات السابقة اعتمدت االختبارات التحصيلية من -10

اختبـار التفكـري ) 1999العنـبيك، (املؤلفون انفسهم لقياس التحصيل، فقـد اسـتعملت دراسـة 

 -اختيـار واطسـون) Armstrong, 1970(الناقد الذي اعده املؤلف نفسه، واستعملت دراسـة 

 االختبار املسـتخدم، نوع) Kindra, 1981(كالرس لقياس التفكري الناقد، يف حني مل تذكر دراسة 

ًوبعض الدراسات السابقة اعتمدت مقياسا جاهزا لقياس االتجاه العلمـي كدراسـة  ً)Harvey, 

) 1976البـغـدادي، (واـسـتعملت دراـسـة ) كاـلـدويل وـكـرتس(الـتـي اـسـتعملت مقـيـاس ) 1949

، )Vanek, 1977(، ودراسـة 1968مقيـاس االتجـاه العلمـي الـذي اعـده الـدكتور منـري كامـل 

 ,Mulopo(لقياس االتجـاه العلمـي، واسـتخدمت دراسـة ) S. A. S(مت اختبار رالف استخد

ـار ) 1985 ـي، ) ACS(اختـب ـاه العلـم ـار االتـج ـم واختـب ـم العـل ـار فـه ـاس التحصــيل واختـب لقـي

ـة  ـتعملت دراـس ـخي، (واـس ـن ) 1988ـص ـل ـم ـده ـك ـذي اـع ـي اـل ـاه العلـم ـاس االتـج ـه (مقـي بـل

مقيـاس االتجـاه العلمـي الـذي اعـده ) 1997الباوي، (، يف حني استخدمت دراسة )وزخارديس

 . املؤلف نفسه

 تباينت الدراسات السابقة يف عمليـة تـدريس مجموعـات البحـث، ففـي بعـض -11

 ,Atherton(الدراـسـات ـقـام املؤـلـف نفـسـه بعملـيـة الـتـدريس ـكـام يف دراـسـة 
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، )1985الخزرجـي، (، ودراسـة )Gnagey, 1962(ودراسـة ) Walker, 1986(، ودراسـة )1972 

، ودراسـة )1994الفريجـي، (، ودراسـة )1987السـامرايئ، (، ودراسة )1986الجبوري، (ودراسة 

)Armstrong, 1970( ودراســة ،) ،ودراســة )1996العبيــدي، (، ودراســة )1990العمــري ،

اـمـا دراـسـة ـكـل ـمـن ). 1997الـبـاوي، (، ودراـسـة )1988ـصـخي، (، ودراـسـة )1999العـنـبيك، (

)Fitzgerald, 1977 (و)ـدادي، ا ـدريس ) 1976لبـغ ـادة بـت ـدريس اـمل ـؤلفني ـم ـف اـمل ـد كـل فـق

 . مجموعات الكتاب

فـراج، (يف حني ان بعض الدراسات السـابقة مل تـذكر عمليـة تـدريس مجموعـات الكتـاب كدراسـة  

، ودراسـة )Kindra, 1981(، ودراسـة )1984سعادة، (، ودراسة )Rothman, 1980(كدراسة ) 1969

، )Harvey, 1949(، ودراسـة )2001امللـييك، (، ودراسـة )1988شـوان، ن(، ودراسـة )1982خليفـة، (

 ). Mulopo, 1985(، ودراسة )Vanek, 1977(ودراسة 

 تباينت الدراسات السابقة يف استخدامها للوسائل االحصائية يف تعرف النتائج، فقد اسـتخدمت بعـض -12

، )1985الخزرجـي، (، ودراسـة )1984سـعادة، (كدراسـة ) T-test(الدراسات السابقة االختبار التـايئ 

 ,Harvey(، ودراسـة )2001امللـييك، (، ودراسـة )1990العمـري، (، ودراسة )1982خليفة، (ودراسة 

 ). 1988صخي، (، ودراسة )1949

، ودراسـة )1976البغـدادي، (و ) 1999العنـبيك، (، و)1996العبيـدي، (واستخدمت دراسة كـل مـن  

)Atherton, 1972 (واستخدمت دراسة .  واالختبار التايئتحليل التباين) ،(اختبـار ) 1988نشوانZ (

 . مع تحليل التباين واالختبار والتايئ

ـاوي، (، و)1994الفريجــي، (، و)1987الســامرايئ، (امــا دراســة كــل مــن   فقــد ) 1997الـب

 بـراون، واسـتعملت -استخدمت االختبار التايئ، ومعامل ارتباط بريسـون، ومعادلـة سـبريمان

ـار ـتـويك، واـسـتخدمت دراـسـة ـكـل ـمـن ) Mulopo, 1981(دراـسـة  ـاين واختـب ـل التـب تحلـي

)Vanek, 1977 (و)Fitzgerald, 1977 ( تحليـل التبـاين فقـط، ودراسـة)Gnagey, 1962 (

 . فقد استخدمت مربع كاي
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ـن   ـل ـم ـذكر دراســة ـك ـراج، (يف حــني مل ـت ، )Walker, 1986(، و)Rothman, 1980(، و)1969ـف

 . نوع الوسائل االحصائية املستخدمة) kindra, 1981(و) Armstrong, 1970( و)1986الجبوري، (و

 تباينت الدراسات السابقة يف النتائج التي توصلت اليها، فقد اكدت بعض الدراسات تفوق املجموعـة -13

، )Fitzerald, 1977(ودراسـة ) 1969فـراج، (التي درسـت بطريقـة املناقشـة يف التحصـيل كدراسـة 

، ودراـسـة )1986الجـبـوري، (، ودراـسـة )1985الخزرـجـي، (، ودراـسـة )Rothman, 1980(ودراـسـة 

، وبعض الدراسات اكدت تفوق املجموعة التي درست )1996العبيدي، (، ودراسة )1994الفريجي، (

، ودراسـة )2001امللـييك، (، ودراسة )1990العمري، (بطريقة االستقصاء املوجه يف التحصيل كدراسة 

العـنـبيك، (يف التحـصـيل واالحتـفـاظ، واظـهـرت دراـسـة ) 1982خليـفـة، (، ودراـسـة )1996العبـيـدي، (

تفوق املجموعة التي درسـت باالستقصـاء املوجـه مـع االحـداث الجاريـة، واملجموعـة التـي ) 1999

 . درست باالستقصاء املوجه يف تنمية التفكري الناقد

حارضة، وطريقة االستقصاء املوجه واظهرت بعض الدراسات السابقة عدم وجود فروق بني طريقة امل 

، وبعضـها اظهـر )1988نشـوان، (، ودراسة       )Kindra, 1981(، ودراسة )1984سعادة، (كدراسة 

، ودراسـة )Atherton, 1970(عدم وجود فروق بني طريقة املحـارضة، و طريقـة املناقشـة كدراسـة 

)Walker, 1986 ( ودراسـة) ،(، واظهـرت دراسـة )1987السـامرايئFitzerald, 1977 ( عـدم وجـود

اظهـرت تفـوق ) Mulopo, 1986(فروق بني طريقة املحارضة املوجهة وطريقـة املناقشـة، ودراسـة 

 . الطريقة التقليدية يف التحصيل

 عــدم وجــود فــروق بــني طريقــة مناقشــة املجموعــات) Gnagey, 1962(واظهــرت دراســة  

اظهـرت عـدم ) Armstrong, 1970(راسـة ود.  الصغرية وطريقة جلسات املناقشة بقيـادة املـدرس

وجود فروق بني املجموعة ذات القدرة املنخفضـة واملجموعـة ذات القـدرة املنخفضـة يف التحصـيل 

 .والتفكري الناقد

، تفوق املجموعة التـي درسـت باسـتخدام )Harvey, 1949(واظهرت دراسة كل من  

ــرحالت التعليميـــة، و  تـــي درســـت تفـــوق املجموعـــة ال) 1976البغـــدادي، (اـل

 



 107 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

تفـوق املجموعـة التـي درسـت باالستكشـاف ) Mulopo, 1986(باستخدام التعليم املربمج ودراسـة 

الرشائـح (تفوق املجموعة التي درست باستخدام بعـض التقنيـات الرتبويـة ) 1997الباوي، (ودراسة 

جموعـة التـي اظهـرت تفـوق امل) Vanek, 1977(، ودراسة )التعليمية، االفالم التعليمية، الشفافيات

) 1988صـخي، (يف حني مل تظهـر دراسـة . درست بطريقة املشاركة الفعلية يف تنمية االتجاه العلمي

ًفروقا بني املجموعة التي درست بطريقة االستكشاف واملجموعة التي درست بالطريقة التقليدية يف 

 . تنمية االتجاه العلمي

 التحصـيل واالتجـاه العلمـي، فقـد اظهـرت دراسـة  تباينت الدراسات السابقة يف مجـال العالقـة بـني-14

ًوجـود ارتبـاط موجـب بـني التحصـيل واالتجـاه العلمـي يف كـل مجموعـة تبعـا ) 1976البغدادي، (

ان التطـور العقـيل مـرتبط ) Mulopo, 1986(للطرائـق والنشـاطات املسـتخدمة، واظهـرت دراسـة 

رش بقية الدراسات السابقة اىل نوع العالقـة بالتحصيل لكنه غري مرتبط باالتجاه العلمي، يف حني مل ت

 . بني التحصيل واالتجاه العلمي

طريقة املحارضة، وطريقـة ( الدراسات السابقة مل تدرس اثر استخدام الطرائق التدريسية الثالث -15

يف التحصيل واالتجاه العلمي، وامنا درسـت كـل ) املناقشة الجامعية، وطريقة االستقصاء املوجه

يسية عىل انفـراد او مـع الطرائـق التدريسـية االخـرى لتعـرف اثرهـا يف التحصـيل، طريقة تدر

واالحتفاظ، والتفكري الناقد او مع متغريات اخرى كاالحداث الجارية فتناولـت دارسـة كـل مـن 

سـعادة، (ودراسـة ) Rothman, 1980(ودراسـة ) Atherton, 1972(ودراسـة ) 1969فـراج، (

ودراسـة ) Gnagey, 1962( التحصيل وتناولت دارسـة كـل مـن اثر طريقة املحارضة يف) 1984

لتعـرف اثـر طريقـة ) 1994الفريجـي، (ودارسة ) 1987السامرايئ، (ودراسة ) 1985الخزرجي، (

 . املناقشة الجامعية يف التحصيل

لتعرف اثر ثـالث طرائـق تدريسـية هـي ) Fitzgerald, 1977(يف حني سعت دراسة  

حارضة املوجهة، وطريقة املناقشة يف التحصـيل، وكـذلك طريقة املحارضة، وطريقة امل

 ســعت لتعــرف اثــر طريقــة املناقشــة واملحــارضة يف ) 1986الجبــوري، (دارســة 
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 . تناولت طريقة املحارضة واملناقشة يف التحصيل واالتجاهات) Walker, 1986(التحصيل ودراسة 

ىل تعرف اثر طريقة االستقصـاء املوجـه ا) 2001امللييك، (ودراسة ) 1988نشوان، (وقد سعت دراسة  

سـعت اىل تعـرف اثـر االستقصـاء املوجـه يف التحصـيل و ) 1990العمـري، (يف التحصيل امـا دراسـة 

سعت اىل تعـرف اثـر طريقـة االستقصـاء املوجـه مـع االحـداث ) 1999العنبيك، (االحتفاظ ودراسة 

اىل معرفة اثر طريقتني ) Armstrong, 1970(يف حني سعت دراسة . الجارية يف تنمية التفكري الناقد

اىل تعـرف ثـالث ) 1996العبيـدي، (وسـعت دارسـة . من طرائق االستقصاء يف تنمية التفكـري الناقـد

 . يف التحصيل) طريقة االستقصاء املوجه، وطريقة املناقشة، وطريقة املحارضة(طرائق تدريسية 

  -:جوانب االفادة من الدراسات السابقة: ًرابعا

 -:املؤلف من اطالعه عىل الدارسات السابقة يف جوانب عدة منهاافاد 

 .  تبلور مشكلة الكتاب ونضوجها وظهورها بشكل واضح اىل حيز الوجود ومن ثم الكتابة فيها-1

 .  كيفية صياغة االهداف السلوكية واشتقاقها، وخاصة ما يتعلق بالكتاب الحايل-2

ومقياس االتجاه العلمي وطرائـق اسـتخراج صـدق وثبـات  كيفية بناء كل من االختبار التحصييل -3

 . ومتييز فقرات كل منهام

 .  كيفية البدء بالتجربة وخطوات اجرائها واملستلزمات التي تحتاجها-4

 كيفية استخدام الوسائل االحصائية املناسبة لغرض التوصل اىل النتائج التي يهدف الكتاب الحـايل -5

 . تعرفها

 من املراجع التي لها عالقة بالكتاب الحايل، وكيفية االفادة منها، وكـذلك تنظـيم  االطالع عىل كثري-6

 . وتبويب املراجع واملصادر الخاصة بالكتاب الحايل

 االفادة من نتائج الدراسات السابقة يف تعزيز وتدعيم مـا تتوصـل اليـه نتـائج الكتـاب الحـايل يف -7

 .املتغريات املستقلة التي يتضمنها
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 لثالثالفصل ا

 تطبيقات اجرائية

 

 : التصميم التجريبي -:أوالً

يعد اختيار التصميم التجريبي من أخطر املهام التي تقع عىل عاتق املؤلف، اذ ان سـالمة  

، 1981الزوبعـي، (التصميم التجريبي وصحته هي الضامن األسـايس للوصـول اىل نتـائج موثـوق بهـا 

 ). 95-94ص

 ذو الضـبط الجـزيئ وذو املجموعـات التجريبيـة الـثالث اختار املؤلف التصميم التجريبـي 

 . يبني ذلك) 1(والجدول . التي تضبط احداهام االخرى

 )1(جدول 

 التصميم التجريبي املعتمد يف الكتاب الحايل

 املتغري التابع
 املتغري املستقل اختبار قبيل املجموعة

 االتجاه العلمي التحصيل

اه مقياس االتج التجريبية االوىل
 العلمي

التطبيق البعدي ملقياس االتجاه  اختبار بعدي طريقة املحارضة
 العلمي

مقياس االتجاه  التجريبية الثانية
 العلمي

 طريقة

 املناقشة الجامعية

التطبيق البعدي ملقياس االتجاه  اختبار بعدي
 العلمي

مقياس االتجاه  التجريبية الثالثة
 العلمي

طريقة           
 وجهاالستقصاء امل

التطبيق البعدي ملقياس االتجاه  اختبار بعدي
 العلمي

 

يف هذا النوع من التصاميم تعد كل مجموعة ضابطة وتجريبية يف الوقت نفسه، اذ تضبط  

فاالوىل ضابطة للثانية والثالثة، والثانيـة ضـابطة لـالوىل والثالثـة، والثالثـة ضـابطة . أحداهام االخرى

 . لالوىل والثانية

 -:لتصميم تدرس مجموعات الكتاب الثالث كام يأيتويف هذا ا 

 املجموعة التجريبية االوىل تدرس بطريقة املحارضة . 
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 املجموعة التجريبية الثانية تدرس بطريقة املناقشة الجامعية . 

 املجموعة التجريبية الثالثة تدرس بطريقة االستقصاء املوجه . 

 لغرض قياس االتجاه العلمـي قبـل بـدء تتعرض مجموعات الكتاب الثالث اىل اختبار قبيل 

التجربة، وبعد أن تدرس كل مجموعة تجريبية بالطريقة التي ذكـرت يف اعـاله، تتعـرض مجموعـات 

ًالكتاب الثالث يف نهاية التجربة اىل اختبار بعدي يف التحصيل لتعرف أي الطرائق التدريسـية أثـرا يف 

ريخ، واختبار بعدي يف مقياس االتجـاه العلمـي تحصيل طالب الصف الخامس االعدادي يف مادة التا

لتعرف مقدار التنمية الحاصلة يف االتجاه العلمي عنـد كـل مجموعـة مـن مجموعـات الكتـاب، أي 

ًمبعنى أي الطرائق التدريسية اثرا يف تنمية االتجاه العلمي، وبالتايل مقارنة النتـائج النهائيـة وتعـرف 

 . يل وتنمية االتجاه العلمي وهذا ما كان يهدف الكتاب لتعرفهًأي الطرائق التدريسية أثرا يف التحص

  مجتمع الدراسة وعينتها-ً:ثانيا

 مجتمع الدراسة -1

ًاختار املؤلف عشـوائيا املديريـة العامـة لرتبيـة الكـرخ االوىل مـن بـني املـديريات العامـة األربـع يف 

ديرية العامة لرتبية الرصافة الثانيـة، املديرية العامة لرتبية الرصافة االوىل، وامل(محافظة بغداد وهي 

اذ راجع املؤلف املديرية ) واملديرية العامة لرتبية الكرخ االوىل، واملديرية العامة لرتبية الكرخ الثانية

البحوث والدراسـات، ملعرفـة اسـامء املـدارس / العامة لرتبية الكرخ االوىل، مديرية التخطيط الرتبوي

ع ضمن الحدود االدارية لهذه املديريـة، فوجـد أن هنـاك مثـان وحـدات األعدادية والثانوية التي تق

الكرخ املركز، واملنصور، والكاظمية املركز، والتاجي، وذات السالسل، (ادارية تابعة لهذه املديرية هي 

 ). والطارمية، وابو غريب، والنرص والسالم

مدرسة اعدادية وثانوية ) 21( من اختار املؤلف بطريقة عشوائية قطاع الكاظمية املركز الذي يتكون

 . بضمنها املدارس املسائية ومدارس البنات
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 وبذلك اصبح عـدد املـدارس املشـمولة بالكتـاب ** ومدارس البنات*استبعد املؤلف املدارس املسائية

 :يبني ذلك) 2(مدارس والجدول ) 5(

 )2(جدول 

 املركز/ اسامء املدارس املشمولة بالكتاب يف قطاع الكاظمية

 املوقع اسم املدرسة ت

 5ز / 405 ثانوية سيف الدولة للبنني 1

 دور نواب الضباط ثانوية ايب العالء املعري للبنني 2

 الزهراء ثانوية العطيفية للبنني 3

 الشيوخ اعدادية الكاظمية للبنني 4

 412/ م اعدادية التأميم للبنني 5

 

  عينة الدراسة-2

املركـز لتكـون / العشوايئ احـدى مـدارس قطـاع الكاظميـةاختار املؤلف بطريقة السحب  

التي تتكـون مـن ثـالث شـعب للصـف الخـامس  عينة الكتاب الحايل وهي اعدادية الكاظمية للبنني

 . االديب

ًووفقا للتصميم التجريبي املعتمد يف الكتـاب الحـايل، اسـتخدم املؤلـف طريقـة السـحب  

املجموعـة التجريبيـة االوىل تـدرس ) جــ(انت شـعبة العشوايئ لتوزيع مجموعات الكتاب الثالث فك

املجموعة التجريبية الثانية وتدرس بطريقة املناقشة الجامعية، وشعبة ) أ(بطريقة املحارضة، وشعبة 

 . املجموعة التجريبية الثالثة وتدرس بطريقة االستقصاء املوجه) ب(

                                          
  الن املدارس املسائية يكون اعامر الطالب فيها قد تجاوز السن القانوين زيادة عىل امور اخرى رمبـا تربـك الكتـاب *

 . الحايل
 .  النه بحثه يقترص عىل البنني فقط **
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النتائج فقـط، ألنـه يعتقـد استبعد املؤلف الطالب الراسبني من عينة الكتاب عند حساب  

ان لديهم خربات سابقة عن املادة الدراسية موضوع الكتاب الحـايل بسـبب دراسـتهم لهـا يف السـنة 

ًولكنه ابقاهم طيلة مدة التجربة وذلك حفاظا عىل النظام املدريس ) 2001/ 2000(الدراسية املاضية 

 .كيبني ذل) 3(والجدول . وعدم اثارة الشك لدى الطالب االخرين

 )3(جدول 

 افراد العينة النهائية للبحث الحايل

 عدد افراد العينة النهايئ عدد الراسبني العدد الكيل الشعبة املجموعة

 37 1 38 جـ التجريبية االوىل

 39 1 40 أ التجريبية الثانية

 40 1 41 ب التجريبية الثالثة

 116 3 119 املجموع

 

  تكافؤ مجموعات الدراسة-ً:ثالثا

 عملية التوزيع العشوايئ التي أعتمدها املؤلف عند تحديده للمجموعـات التجريبيـة تعد 

ٍمن خالل اختياره كل مجموعة تجريبية تتمثل شعبة من شعب املدرسة، هو كاف لتحقيـق التكـافؤ 

بني مجموعات الكتاب، اال ان املؤلف أراد أن يتأكد من دقة التكافؤ يف املتغـريات التـي يعتقـد انهـا 

ووزعها عىل الطالب لغـرض ) 1(يف نتائج الكتاب، فقد صمم املؤلف استامرة معلومات، امللحق تؤثر 

التأكد بنفسه من االمور املهمة يف الكتاب، وحصل عىل املعلومـات األخـرى مـن السـجالت الرسـمية 

 .والبطاقات املدرسية لكل فرد من افراد عينة الكتاب

 -:ؤلف بني مجموعات الكتابوفيام يأيت املتغريات التي كافأ بها امل 

 .  العمر الزمني-1

 .  درجة االمتحان النهايئ يف مادة التاريخ للصف الرابع العام-2
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 .  درجة االختبار القبيل يف املعلومات التاريخية السابقة-3

 .  درجة االختبار القبيل يف مقياس االتجاه العلمي يف مادة التاريخ-4

 . ويل االمر التحصيل الدرايس لالب او -5

 .  التحصيل الدرايس لالم-6

 .  مهنة االب-7

 .  مهنة االم-8

  العمر الزمني-1

حصل املؤلف عىل تولدات أفراد عينة الكتـاب مـن خـالل االسـتامرة التـي وزعهـا علـيهم  

وطلب منهم كتابة تولداتهم وكذلك البطاقة الشخصية لكـل واحـد مـنهم وتـم تحويلهـا اىل االشـهر، 

 . واعتمد املؤلف تحليل التباين االحادي ملعرفة الفرق بني أعامر مجموعات الكتاب) 2(املحلق 

ومتوـسـط اـعـامر ـطـالب ) 202.054(فـقـد بـلـغ متوـسـط أـعـامر ـطـالب املجموـعـة التجريبـيـة االوىل 

بينام بلغ متوسط اعـامر طـالب املجموعـة التجريبيـة الثالثـة ) 206.948(املجموعة التجريية الثانية 

قد ظهر من خالل نتائج تحليل التباين االحادي العامر طالب مجموعات الكتاب عـدم و) 207.675(

وجود فرق ذو داللة احصائية بينهم يف متغري العمر الزمنـي فقـد بلغـت القيمـة الفائيـة املحسـوبة 

وبذلك تكـون ). 113.2(وبدرجتي حرية ) 3.072(وهي أصغر من القيمة الجدولية البالغة  ) 1.610(

 . يبني ذلك) 4(لكتاب الثالث متكافئة يف متغري العمر الزمني والجدول مجموعات ا
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 )4(جدول 

 نتائج تحليل التباين األحادي العامر طالب مجموعات الكتاب

درجات  مجموع املربعات مصدر التباين قيمة ف

 الحرية

متوسط 

 الجدولية املحسوبة املربعات

مستوى 

 الداللة

 354.1145 2 708.229 بني املجموعات

 113 24840.564 داخل املجموعات

 115 25548.793 الكيل

219.828 1.610 3.0718 0.05 

 

 درجة االمتحان النهايئ يف مادة التاريخ للصف الرابع العام  -2

/ 2000حصل املؤلف عىل درجات أفراد العينة يف مادة التاريخ للصف الرابع العام للسـنة الدراسـية 

وقـد اسـتخدم املؤلـف تحليـل التبـاين ) 3(درجات الرسـمي يف املدرسـة، امللحـق  من سجل ال2001

االحادي ملعرفة الفرق بني املتوسطات الحسابية، اذ بلغ املتوسط الحسايب لدرجات طالب املجموعـة 

ـة االوىل  ـة  )76.513(التجريبـي ـة الثانـي ـة التجريبـي ـالب املجموـع ـدرجات ـط ـايب ـل ـط الحـس ، واملتوـس

ومـن ) 73.75(ملتوسط الحسايب لدرجات طالب املجموعة التجريبية الثالثة فقد بلـغ ، أما ا)73.358(

خالل نتائج تحليل التباين االحادي لدرجات طالب مجموعات الكتاب الثالث، مل يظهر فرق ذو داللة 

احصائية بينها يف درجات االمتحان النهايئ ملـادة التـاريخ للصـف الرابـع العـام، فقـد بلغـت القيمـة 

عند مسـتوى ) 3.0718(وهي أصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة ) 1.2025(ئية املحسوبة الفا

، مـام يـدل عـىل ان مجموعـات الكتـاب الـثالث متكافئـة يف )113.2(وبدرجتي حرية ) 0.05(داللة 

ـية  ـنة الدراـس ـام للـس ـع الـع ـاريخ للـصـف الراـب ـادة الـت ـات ـم ـدول 2001/ 2000درـج ـني ) 5( والـج  يـب

 . ذلك
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 )5(جدول 

 .نتائج تحليل التباين االحادي لدرجات االمتحان النهايئ يف مادة التاريخ لطالب مجموعات الكتاب

  مصدر التباين قيمة ف

 

درجات 

 الحرية

متوسط 

 الجدولية املحسوبة املربعات

مستوى 

 الداللة

 111.6413 2 223.2826 بني املجموعات 

 113 7167.717 ت داخل املجموعا

 115 7391 الكيل 

63.4311 1.7600 3.0718 0.05 

 

  درجة االختبار القبيل يف املعلومات التاريخية السابقة -3

ًأعد املؤلف اختبارا قبليا مكونا من   ً فقرة من نـوع أسـئلة الصـواب والخطـأ، امللحـق ) 40(ً

 فقراتـه ومالءمتهـا اذ عرضه املؤلف عىل مدريس مـادة التـاريخ يف املدرسـة للتأكـد مـن وضـوح) 4(

ملستوى طالب الصف الخامس االديب وقد عـدلت بعـض هـذه الفقـرات يف ضـوء املالحظـات واآلراء 

 عـىل املجموعـات التجريبيـة 2001/ 9/ 15التي ابدوها، وقد طبق هذا االختبار يوم السبت املوافق 

هـا عـن املـادة املقـرر الثالث لغرض معرفة تكافؤها يف املعلومـات التاريخيـة السـابقة التـي ميتلكون

ـم ـني . تدريســها لـه ـار اذ تراوحــت درجــات الطــالب ـب ـم تصــحيح االختـب  درجــة، ) 14(و) 35(وـت

 ). 5(امللحق 

بلغ متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية االوىل الذين يدرسـون بطريقـة املحـارضة  

طريقـة املناقشـة ، ومتوسط درجات طالب املجموعة التجريبيـة الثانيـة الـذين يدرسـون ب)26.486(

، أما املجموعة التجريبية الثالثة الذين يدرسون بطريقة االستقصـاء املوجـه فقـد )25.743(الجامعية 

ومن خالل نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي لـدرجات طـالب ). 27.125(بلغ متوسط درجات طالبها 

ـة احـصـائية بـيـنهام يف د  رـجـات املعلوـمـات املجموـعـات التجريبـيـة اـلـثالث، مل يظـهـر ـفـرق ذو دالـل

ـابقة ـة الـس ـوبة . التاريخـي ـة املحـس ـة الفائـي ـت القيـم ـد بلـغ ـة ) 1.979(فـق ـن القيـم ـغر ـم ـي أـص  وـه
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وهذا يعني ).  113.2(وبدرجتي حرية ) 0.05(عند مستوى داللة ) 3.0718(الفائية الجدولية البالغة 

 . يبني ذلك) 5(، والجدول ان املجموعات التجريبية الثالث متكافئة يف املعلومات التاريخية السابقة

 )6(جدول 

نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طالب مجموعات الكتاب يف االختبار القبيل يف املعلومات 

 التاريخية السابقة

درجات  مجموع املربعات مصدر التباين قيمة ف

 الحرية

متوسط 

 الجدولية املحسوبة  املربعات

مستوى 

 الداللة

 18.8653 2 37.7306 بني املجموعات

 9.5314 113 1077.0539 داخل املجموعات

  115 1114.7845 الكيل

1.979 3.0718 0.05 

 

  درجة االختبار القبيل يف مقياس االتجاه العلمي يف مادة التاريخ -4

بالنظر اىل ان االتجاه العلمي هو أحد املتغريين التابعني، اضافة اىل التحصـيل، فقـد طبـق  

 لتحقيق التكـافؤ يف ضـوء الـدرجات 2001/ 9/ 16لف مقياس االتجاه العلمي يوم االحد املوافق املؤ

، اذ بلغ املتوسط الحسايب لدرجات طالب املجموعة )6(التي يحصلون عليها يف هذا املقياس، امللحق 

ة ومتوسط درجـات طـالب املجموعـ) 115.2702(التجريبية االوىل الذين يدرسون بطريقة املحارضة 

، أمـا املجموعـة التجريبيـة )117.3846(التجريبية الثانية الذين يدرسون بطريقة املناقشة الجامعية 

 ). 120.25(الثالثة الذين يدرسون بطريقة االستقصاء املوجه فقد بلغ متوسط درجات طالبها 

ـات   ـالب املجموـع ـدرجات ـط ـادي ـل ـاين األـح ـل التـب ـائج تحلـي ـالل نـت ـن ـخ وـم

 يظهر فرق ذو داللة احصـائية بيـنهام يف درجـات مقيـاس االتجـاه التجريبية الثالث، مل

وهي أصغر من القيمة الفائيـة ) 2.8745(العلمي، فقد بلغت القيمة الفائية املحسوبة 

ـة البالـغـة  ـة ) 3.0718(الجدولـي ـد مـسـتوى دالـل ـة ) 0.05(عـن ـدرجتي حرـي  ) 113.2(وـب
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 درجـات االختبـار القـبيل ملقيـاس االتجـاه وهذا يعني ان املجموعات التجريبية الـثالث متكافئـة يف

 .يبني ذلك) 7(العلمي والجدول 

 )7(جدول 

نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طالب مجموعات الكتاب يف االختبار القبيل يف مقياس 

 االتجاه العلمي يف مادة التاريخ

درجات  مجموع املربعات مصدر التباين قيمة ف

 الحرية

متوسط 

 الجدولية املحسوبة املربعات

توى مس

 الداللة

 241.2059 2 482.4119 بني املجموعات

 113 9482.0281 داخل املجموعات

 

 الكيل

9964.44 115 

83.9117 
2.8745 3.0718 0.05 

 .  التحصيل الدرايس لألب أو ويل األمر-5

ق اعـداد  عـن طريـ*حصل املؤلف عىل املعلومـات املتعلقـة بـاألب أو ويل األمـر 

ويشـري التحصـيل . وزعت عىل الطـالب قبـل بـدء التجربـة) 1(استامرة معلومات، املحلق 

وقـد اسـتخدم املؤلـف مربـع . الدرايس لالب او ويل االمر اىل املرحلة الدراسية التي اكملها

يف معاملة البيانـات الخاصـة بالتحصـيل الـدرايس لـألب أو ويل األمـر ) Chi Square(كاي 

 . تاب الثالثملجموعات الك

وقد اظهرت النتائج عدم وجود فرق ذو داللة احصائية بـني مجموعـات الكتـاب  

وهـي أصـغر مـن قيمـة كـاي ) 2.7(اذ بلغت قيمة كاي املحسـوبة . الثالث يف هذا املتغري

) 8(والجـدول ). 6(وبدرجـة حريـة ) 0.05(عند مسـتوى داللـة ) 12.59(الجدولية البالغة 

 . يبني ذلك

                                          
 اشخاص) 5(النها اقل من ) أمي، يقرأ ويكتب، ابتدائية( دمجت الفئات *
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 )8(جدول 

 .يمة مربع كاي للفروق يف التحصيل الدرايس لألب أو ويل األمر بني مجموعات الكتابق

 املجموعة قيمة كاي التحصيل الدرايس لالب

 جامعية اعدادية متوسطة ابتدائية

مجموع 

افراد 

 العينة

درجة 

 الجدولية املحسوبة الحرية

مستوى 

 الداللة

التجريبية 

 االوىل

7 12 8 10 37 

التجريبية 

 الثانية

10 9 13 7 39 

التجريبة 

 الثالثة

9 11 12 8 40 

 116 25 33 32 26 املجموع

6 2.7 12.59 0.05 

 

  التحصيل الدرايس لألم -6

حصل املؤلف عىل املعلومات املتعلقة بالتحصيل الدرايس لالم ملجموعات الكتـاب الـثالث  

ومتـت معاملـة هـذه ) 1(، امللحـق )عينة الكتـاب(عن طريق استامرة معلومات وزعها عىل الطالب 

، فظهر عدم وجود فرق ذو داللة احصـائية )Chi Square(ًاملعلومات احصائيا باستخدام مربع كاي 

وهي أصغر من قيمة كاي الجدولية ) 10.4(يف التحصيل الدرايس لألم، اذ بلغت قيمة كاي املحسوبة 

وبهـذا تكـون مجموعـات الكتـاب ) 8(درجـة حريـة وب) 0.05(عند مسـتوى داللـة ) 15.51(البالغة 

 . يبني ذلك) 9(الثالث متكافئة يف هذا املتغري والجدول 
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 )9(جدول 

 قيمة مربع كاي للفروق يف التحصيل الدرايس لألم بني مجموعات الكتاب

 املجموعة قيمة كاي التحصيل الدرايس لالم

 جامعية اعدادية متوسطة ابتدائية امية

درجـــة  املجموع

 الجدولية املحسوبة الحرية

مستوى 

 الداللة

التجريبية 

 االوىل

5 6 9 6 11 37 

التجريبية 

 الثانية

10 10 8 7 4 39 

التجريبية 

 الثالثة

11 10 8 8 3 40 

 116 18 21 25 26 26 املجموع

8 10.4 15.51 0.05 

 

  مهنة األب أو ويل األمر -7

الخاصة مبهنة األب عن طريق اسـتامرة معلومـات، امللحـق حصل املؤلف عىل املعلومات  

يف معاملـة ) Chi Square(وقد استخدم املؤلف مربـع كـاي ) عينة الكتاب(وزعها عىل الطالب ) 1(

 . البيانات الخاصة مبهنة األب أو ويل األمر ملجموعات الكتاب الثالث

وعات الكتـاب الـثالث يف وقد اظهرت النتائج عدم وجود فرق ذو داللة احصائية بني مجم 

وهـي أصـغر مـن قيمـة كـاي الجدوليـة ) 3.726(اذ بلغت قيمة كـاي املحسـوبة . متغري مهنة األب

وبهذا تكون مجموعات الكتاب الـثالث ) 4(وبدرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة ) 9.49(البالغة 

 . يبني ذلك) 10(متكافئة يف هذا املتغري والجدول 
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 )10(جدول 

 ع كاي للفروق يف مهنة األب أو ويل األمر بني مجموعات الكتابقيمة مرب

 املجموعة قيمة كاي  مهنة االب

 كاسب  متقاعد  موظف 

مجموع افراد 

 العينة 

درجة 

 الجدولية املحسوبة  الحرية 

مستوى 

 الداللة 

التجريبية 

 االوىل 

12 7 18 37 

التجريبية 

 الثانية 

10 14 15 39 

التجريبية 

 الثالثة 

13 8 19 40 

 116 52 29 35 املجموع 

4 3.726 9.49 0.05 

  مهنة األم -8

) 1(حصل املؤلف عىل املعلومات الخاصة مبهنة األم عن طريق استامرة معلومات، امللحق  

يف معاملـة ) Chi Square(وقـد اسـتخدم املؤلـف مربـع كـاي  ) عينـة الكتـاب(وزعها عىل الطالب 

 . الخاصة مبهنة االم ملجموعات الكتاب الثالثالبيانات 

لقد اظهرت النتائج عدم وجود فرق ذو داللة احصائية بني مجموعات الكتـاب الـثالث يف  

وهـي أصـغر مـن القيمـة الجدوليـة البالغـة ) 3.5(اذ بلغت قيمة كـاي املحسـوبة . متغري مهنة األم

ذا تكـون مجموعـات الكتـاب الـثالث وبهـ). 4(وبدرجـة حريـة ) 0.05(عند مسـتوى داللـة ) 49.9(

 . يبني ذلك) 11(والجدول . متكافئة يف هذا املتغري
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 )11(جدول 

 .قيمة مربع كاي للفروق يف مهنة األم بني مجموعات الكتاب

 املجموعة قيمة كاي مهنة االم

ربت  متقاعدة موظفة

 بيت

مجموع 

افراد 

 العينة

درجة 

 ليةالجدو املحسوبة الحرية

مستوى 

 الداللة

التجريبية 

 االوىل

8 13 16 37 

التجريبية 

 الثانية

15 11 13 39 

التجريبية 

 الثالثة

9 14 17 40 

 116 46 38 32 املجموع

4 3.5 9.49 0.05 

 

  -:تحديد املتغريات الدخيلة وضبطها: ًرابعا

 -:تيةلضامن تحقيق السالمة الداخلية يف الكتاب قام املؤلف بضبط املتغريات اال

 الحوادث املصاحبة -1

هي الحوادث التي تحدث أثناء تطبيق التجربة والتي تعرقل سـري التجربـة وتـؤثر يف املتغـري التـابع 

 ). 95، ص 1981الزوبعي، . (وتقلل من تأثري املتغري املستقل فيه

  العمليات املتعلقة بالنضج -2

رض لها الطالب يف اثنـاء التجربـة يقصد بها التغريات يف النمو البايلوجي والنفيس التي يتع 

لقد تم استخدام التوزيع العشوايئ وتحقيـق ). 95، ص 1981املصدر نفسه، (مام يؤثر يف استجاباتهم 

التكافؤ بني طالب مجموعات الكتاب الثالث، زيادة عىل ذلـك فـان الطـالب جمـيعهم يتعرضـون اىل 

 . عمليات النمو نفسها

 ادوات القياس-3

 يطرة ـعـــىل ـهـــذا املتـغـــري باـســـتخدام االدوات نفـســـها ـمـــع ـقـــام املؤـلـــف بالـســـ 
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 . مجموعات الكتاب وهي مقياس االتجاه العلمي واالختبار التحصييل البعدي

  االندثار التجريبي-4

وهو األثر الناتج عن انقطاع أو ترك بعض طالب مجموعات الكتاب يف اثناء مـدة تطبيـق  

 .  مجموعات الكتاب مل تتعرض ملثل تلك الظروفًالتجربة مام يؤثر سلبا يف نتائجها، اذ ان

  املادة الدراسية -5

اعتمد املؤلف كتاب التاريخ الحديث للصـف الخـامس االديب، الطبعـة الثامنـة والثالثـون،  

 يف تدريس مجموعات الكتاب 2002/ 2001 واملقرر تدريسه من وزارة الرتبية للسنة الدراسية 2001

 . اثناء مدة التجربة

 دريس  الت-6

درس املؤـلـف نفـسـه مجموـعـات الكـتـاب اـلـثالث ـلـتاليف أـثـر اـخـتالف العواـمـل املرتبـطـة  

 . بالتدريس وانعكاسه عىل تحصيل الطالب مام يؤثر يف نتائج التجربة

  توزيع الحصص الدراسية -7

، اتفق املؤلف مع ادارة املدرسـة عـىل تنظـيم جـدول 2001/2002يف بداية العام الدرايس  

سبوعي ملادة التاريخ، اذ روعي فيه تـدريس مجموعـات الكتـاب الـثالث يف اليـوم نفسـه الدروس اال

وذلك للحيلولة دون حرمان احدى املجموعات الثالث من الدرس عندما تكون هنـاك عطلـة رسـمية 

او أي مناسبة معينة يف اليوم نفسه وكذلك يعـد فرصـة الجـراء التكـافؤ بـني املجموعـات يف الوقـت 

 ). 28(يس كام سيبني ذلك الجدول  املخصص للتدر

  الصف الدرايس -8

متت السيطرة عىل هذا العامل من خالل تـدريس مجموعـات الكتـاب الـثالث يف القاعـة  

املخصصة ملادة التاريخ وهي قاعة تتوافر فيها رشوط التهوية الصحية واالضاءة والتأثيث وهي قاعـة 

 . واسعة ومالمئة للطالب
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  مدة التجربة -9

ً  كانت املدة الزمنية لتدريس مجموعات الكتاب متساوية وقـد اسـتمرت فصـالً دراسـيا كـامالً اذ    

 وقد تم تطبيق مقياس االتجـاه 2001/ 12/ 17 وانتهت يف يوم واحد هو 2001/ 9/ 15بدأت بتاريخ 

 .عىل مجموعات الكتاب2001/ 12/ 22 واالختبار البعدي يوم 2001/ 12/ 19العلمي يوم 

   مستلزمات تطبيقية -ً:خامسا

  تحديد املادة العلمية -1

  صياغة االهداف السلوكية -2

  إعداد الخطط التدريسية-3

 تحديد املادة العلمية  -1

قبل البدء بتطبيق التجربة حدد املؤلف املادة العلمية التـي سـتدرس خـالل الفصـل الـدرايس األول 

وىل من كتاب التاريخ الحديث للصف الخامس  وهي األبواب الثالثة األ2002/ 2001للسنة الدراسية 

 .  واملقرر تدريسه للسنة الدراسية ذاتها2001االديب الطبعة الثامنة والثالثون 

 . يبني ذلك) 12(والجدول 
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 )12(جدول 

 محتوى االبواب الثالثة األوىل موضوع الكتاب الحايل

 الصفحة املوضوع  ت

 عرص الثورة الفرنسية: الباب االول 1

 م1792 -م1789الثورة الفرنسية -: ل االولالفص

 اليقظة الفكرية وأثرها يف التنبيه السيايس-

  بعض املفكرين الفرنسيني-

  حالة فرنسا قبيل الثورة-

  مقدمات الثورة الفرنسية-

  اعامل الجمعية الوطنية-

  الغزو الفرنيس ملرص-

7-51 

9 

9 

10 

13 

16 

21 

30 

 نابليون بونابرت: الفصل الثاين 

  فرتة املائة يوم وسقوط نابليون-

 . اسباب سقوط نابليون-

32 

39 

42 

 .أوربا بعد الثورة الفرنسية وسيادة الرجعية: الفصل الثالث 

  مؤمتر فينا-

  مقررات املؤمتر-

  عودة امللكية املستبدة-

  اسئلة الباب االول-

44 

44 

46 

49 

51 
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 الصفحة املوضوع  ت

 .قتصادية واالجتامعيةالثورة الصناعية والتطورات اال: الباب الثاين 2

  الثورة الصناعية–الفصل االول 

  حالة اوربا قبيل الثورة الصناعية-

  الثورة الصناعية يف انكلرتا-

  االخرتاعات امليكانيكية ونظام املعامل-

  انتقال الثورة الصناعية اىل القارة االوربية-

  مظاهر الثورة الصناعية-

55-65 

55 

55 

56 

58 

60 

61 

 .التطورات االقتصادية واالجتامعية بعد الثورة الصناعية: لثاينالفصل ا 

 .الوسطى) الربجوازية( منو الطبقة -

 . ظهور طبقة العامل ومشاكلها-

 . التقدم الصحي-

 . الرتبية والتعليم-

 . الحركة النسوية-

66 

 

66 

67 

69 

70 

71 

 التقدم العلمي: الفصل الثالث 

 . العلوم الطبيعية-

 .جتامعية واالداب العلوم اال-

 . الفلسفة والفنون الجميلة-

 . اسئلة الباب الثاين-

73 

74 

77 

81 

85 
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 الصفحة املوضوع  ت

3 

 

 م1914 -م1815الحركة القومية والدميقراطية : الباب الثالث

  مقدمة يف القومية والدميقراطية-:الفصل االول

 القومية

 هدف القومية

 عوامل ظهور القومية

 الدميقراطية

 نيا واالصالح الدستوري بريطا-:الفصل الثاين

 مقدمة

 . املطالبة باالصالح-

 . االصالحات الربملانية-

 . االصالحات االجتامعية-

 . نظام الحكومة الربيطانية-

 . املعضلة االيرلندية-

87-144 

89 

89 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

94 

97 

98 

100 

 فرنسا: الفصل الثالث 

 . حكومة لويس فيليب-

 .اطورية نابليون الثالث واالمرب-

 . الجمهورية الثالثة-

108 

108 

111 

113 
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 الصفحة املوضوع  ت

 .الحركات القومية يف ايطاليا واملانيا والنمسا: الفصل الرابع 

 م1849 -م1848 حركات عام -

 )م1859-م1849( زعامة رسدينيا -

 )م1871 -م1859( تحقيق الوحدة االيطالية -

 م1914-م1871 ايطاليا بعد الوحدة -

 . االملاين بروسيا زعيمة االتحاد-

  تحقيق االتحاد االملاين-

 . الحكومة االملانية والنزعة العسكرية-

  القومية يف النمسا واملجر-

114 

114 

120 

122 

124 

127 

129 

133 

135 

 التطورات السياسية واالقتصادية يف روسيا: الفصل الخامس 

  مقدمة-

  االسكندر الثاين والحركات االصالحية-

 السياسة الرجعية االسكندر الثالث و-

  الثورة الصناعية يف روسيا-

 .م ومجلس الدوما1905 ثورة -

138 

138 

139 

140 

142 

143 

 

 

  صياغة األهداف السلوكية -2

ّاألهداف السلوكية هي عبارات تصف بدقة نتائج تعليمية منشـودة، وتعـرب عـن تغـريات  

م وحـدة دراسـية أو درس يـومي سلوكية محددة نتوقع أن الطالب سيكتبها بعـد االنتهـاء مـن تعلـ

وتتسم االهداف السلوكية بالدقة والوضوح يف معانيها ومدلوالتها، وميكن تحقيقها خالل مـدة . معني

 ). 54-53، ص1990االمني، . (ًقصرية نسبيا

أن تعدد االهداف السلوكية ال يعني تبعرثها وتفككها، بـل هـي مرتابطـة ومتكاملـة فـيام  

املصـدر (بغي أن يكون يف ضوء محتوى االهداف االسـرتاتيجية البعيـدة املـدى بينها، وأن اشتقاقها ين

 ). 13، ص1992نفسه، 
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والتقـويم مـن  ويتم التأكد من تحقيق األهداف السلوكية عند املتعلمني عن طريق القياس     

 . )66طه، بدون سنة، ص. (بداية الدرس اىل نهايته بواسطة االجابة عن االسئلة وحل التمرينات

موضوع (صاغ املؤلف األهداف السلوكية يف ضوء األهداف العامة ومحتوى املادة العلمية  

، وهـي األبـواب الثالثـة االوىل مـن كتـاب التـاريخ الحـديث للصـف الخـامس االديب املقـرر )الكتاب

) 210(، اذ بلغ عدد االهداف السـلوكية التـي صـاغها املؤلـف 2001/ 2000تدريسه للسنة الدراسية 

يف املجـال املعـريف وللمسـتويات الثالثـة االوىل منـه ) Bloom(ًداف معتمدا يف ذلك عىل تصنيف اه

وقد عرضها مع نسـخة مـن الكتـاب املقـرر تدريسـه ) 7(، امللحق )التذكر، والفهم، والتطبيق(وهي 

 ملعرفـة يف العلوم الرتبوية والنفسية والتاريخ) 17(للسنة املذكورة عىل مجموعة من الخرباء، امللحق 

، ويف ضـوء )موضـوع الكتـاب(مدى صحة اشتقاقها وصياغتها ومدى شمولها ملحتوى املادة الدراسية 

األراء واملالحظات التي أبدوها، أعيد صياغة بعض االهداف السلوكية وتم تعديلها لتصبح صـالحة يف 

ًسـلوكيا يف مسـتوى ًهدفا ) 95(، اذ بلغ عددها )Bloom(متثيل املستويات الثالثة االوىل من تصنيف 

ًهدفا سلوكيا يف مستوى الفهم، و ) 74(التذكر، و  ًهدفا سلوكيا يف مستوى التطبيـق) 41(ً وقـد وزع . ً

والجـدول ) موضوع الكتاب(املؤلف االهداف السلوكية بحسب اهمية محتوى االبواب الثالثة االوىل 

 . يبني ذلك) 13(
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 )13(جدول 

 ى الدرايستوزيع االهداف السلوكية عىل املحتو

 عدد االهداف %نسبة املحتوى  املحتوى نسبة االهداف

 %20تطبيق  %35فهم  %45تذكرة 

مجموع 

 االهداف

 72 14 25 33 72 %34.28 الباب االول

 48 9 17 22 48 22.85 الباب الثاين

 90 18 32 40 90 %42.85 الباب الثالث

 210 41 74 95 210 %100 املجموع

 

 اعداد الخطط التدريسية -2

يـعـد التخـطـيط أـحـد العـنـارص املهـمـة الـتـي يتوـقـف عليـهـا النـجـاح يف عملـيـة الـتـدريس،  

والتخطيط للتدريس يساعد املدرس عىل تحديد واختيار املفاهيم واالفكار الرئيسة املناسبة ملسـتوى 

يمية، وتنظيم نشاطات ُالطالب، ويجعله متمكنا من صياغة األهداف واختيار الطرائق والوسائل التعل

 ). 328-327، ص1976كاظم وآخرون، . (الدرس

ًلهذا اعد املؤلف ثالثة مناذج من الخطط التدريسية ملجموعـات الكتـاب الـثالث معتمـدا  

ووفق كل متغـري مـن متغـريات ) موضوع الكتاب(عىل املحتوى واالهداف السلوكية للامدة العلمية 

 -:الكتاب الثالث وهي كااليت

 8(ج االول باستخدام طريقة املحارضة، املحلق النموذ .( 

  9(النموذج الثاين باستخدام طريقة املناقشة الجامعية، املحلق .( 

  10(النموذج الثالث باستخدام طريقة االستقصاء املوجه، امللحق.( 
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       وقد عرضت هذه النامذج من الخطط التدريسية عـىل عـدد مـن املحكمـني مـن ذوي الخـربة 

تصاص يف العلوم الرتبوية والنفسية، والتاريخ، ومـدريس املـادة، ويف ضـوء آرائهـم ومالحظـاتهم واالخ

اجريت بعض التعديالت البسيطة، وعىل غرارها تم اعداد بقية الخطط التدريسية اليومية التي بلـغ 

خطـة تدريسـية يوميـة، اعـدت لكـل مجموعـة مـن مجموعـات الكتـاب الـثالث، ) 108(مجموعها 

 ). موضوع الكتاب الحايل(االبواب الثالثة االوىل، وملحتوى 

  أدوات التطبيق-ً:سادسا

 -:لغرض تحقيق أهداف الكتاب أعد املؤلف األدوات االتية

 .  مقياس االتجاه العلمي يف مادة التاريخ-1

 . االختبار التحصييل-2

  مقياس االتجاه العلمي يف مادة التاريخ -1

ستلزم قياس االتجاه العلمي لدى طالب الصف الخـامس ان التحقق من أهداف الكتاب ي 

واملرة الثانية بعد االنتهاء مـن ) موضوع الكتاب(االديب مرتني، املرة األوىل قبل تدريس املادة العلمية 

 . تدريسها ثم بعد ذلك معرفة الفرق بني املرتني االوىل والثانية وايجاد الداللة االحصائية بينهام

 عىل مقياس جاهز يناسب الكتاب الحايل، قـام املؤلـف ببنـاء مقيـاس ولعدم عثور املؤلف 

 . لالتجاه العلمي يتناسب ومستوى طالب الصف الخامس االديب يف مادة التاريخ

يتم بناء املقاييس النفسية يف طرائق عدة، منها الطرائق التي تعتمد عىل التعبري اللفظـي،  

وتعـد الطرائـق التـي تعتمـد عـىل التعبـري . النفعاليـةومالحظة السلوك الحريك، وقيـاس التعبـريات ا

ًاللفظي من أكرث الطرائق تقدما لكونها تعرب عن الـرأي بعيـدا عـن الضـغوط االجتامعيـة،  ابـراهيم، (ًّ

فضالً عن سهولة تطبيقها وميكن استخدام االستفتاءات للحصول عىل اجابـات عـدد ). 298، ص1961

 ) 176، ص1957، بركات.(كبري من االفراد يف وقت قصري
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 خطوات بناء مقياس االتجاه العلمي 

 . اعداد فقرات املقياس -1

 . صالحية فقرات املقياس-2

 .  املجاالت التي يتكون منها املقياس-3

 .  اعداد تعليامت املقياس-4

 .  العينة االستطالعية االوىل-5

 .  العينة االستطالعية الثانية-6

 . كلية تصحيح املقياس وحساب الدرجة ال-7

 .  التحليل االحصايئ لفقرات املقياس-8

 .  القوة التمييزية للفقرات-أ

 .  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس-ب

 .  عالقة درجة الفقرة بدرجة املجال-جـ

 .  عالقة درجة املجال بالدرجة الكلية للمقياس-د

 .  العالقة االرتباطية بني املجاالت-هـ

 .  صدق املقياس-9

 .  الصدق الظاهري-أ

 .  صدق البناء-ب

 .  ثبات املقياس-10

 . طريقة التجزئة النصفية

 .  مقياس االتجاه العلمي يف صورته النهائية-11
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  اعداد فقرات مقياس االتجاه العلمي  -1

 -:تم اعداد فقرات مقياس االتجاه العلمي عىل وفق ما يأيت

  بلـغ عـددها )11(الصف الخامس االديب، امللحق توجيه استبانة الستطالع آراء عينة من طالب ،

ً اخـتـريت عـشـوائيا ـمـن مجتـمـع الكـتـاب لتـعـرف 2001-2000ًطالـبـا يف للـسـنة الدراـسـية ) 27(

املواقف والسلوكات التي يحبونها وميارسونها، أو يرغبـون مبامرسـتها، واالسـتجابات نحوهـا مبـا 

 .  وصياغتها عىل شكل فقرات مناسبة.يدل عىل االتجاه العلمي يف مادة التاريخ او ال يدل

  لتعـرف ) 12(توجيه استبانة ألستطالع آراء عينة من مدريس ومدرسات مـادة التـاريخ، امللحـق

اآلراء واملواقف والسلوكات التي تـدل أو ال تـدل عـىل االتجـاه العلمـي يف مـادة التـاريخ، بلـغ 

صياغة مجموعة مـن العبـارات وقد تم التوصل اىل ) 13(ًمدرسا ومدرسة، امللحق ) 12(عددها 

 . باسلوب يتناسب ومستوى نضج طالب الصف الخامس االديب

  ـة ـمـن االـسـاتذة املختـصـني يف امللـحـق ـه اـسـتبانة الـسـتطالع اراء عيـن لتـعـرف اآلراء ) 14(توجـي

أسـاتذة ) 10(واملواقف والسلوكات التي تدل عىل االتجاه العلمي يف مادة التاريخ بلغ عـددها 

 ). 15(اريخ يف كلية الرتبية، إبن رشد، بجامعة بغداد، امللحق من أساتذة الت

  االطالع عىل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االتجاه العلمي يف مختلف املواد الدراسية

العلمية منها واالنسانية، وخاصة الدراسات السـابقة التـي تناولـت املـواد االجتامعيـة وطرائـق 

 . بارات التي تتضمن مواقف ذات عالقة مبضمون املقياس الحايلتدريسها، واستخالص بعض الع

استخلص املؤلف من آراء وافكار كل من عينة الطالب، وعينة املدرسني واملدرسات، وعينة  

ًاالساتذة يف التاريخ، والدراسات السابقة التي اطلع عليها، عددا من العبـارات تـم صـياغتها وترتيبهـا 

ّفقرة لتكون مقيـاس االتجـاه العلمـي الـذي أعتمـد يف الكتـاب ) 54 (عىل شكل فقرات، بلغ عددها

 .الحايل

 :وقد راعى املؤلف يف صياغة فقرات املقياس ما يأيت

  ّأن تكون معربة عن رأي ال حقيقية)Edwards, 1957,p. 14 ( 
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  أن تصاغ العبارات بصيغة ميكن قبولها او رفضها 

 178، ص1997الباوي، . (دةعدم استخدام القضايا الغامضة وغري املحد ( 

 134، ص1989ابو عالم، . (ّأن تعرب كل فقرة عن فكرة واحدة ( 

 أن يتكون املقياس من فقرات ايجابية، واخرى سلبية لغـرض التقليـل مـن االسـتجابة النمطيـة .

)Stanley, 1972,p. 290 ( 

  صالحية فقرات مقياس االتجاه العلمي -2

فقـرة عـىل وفـق املجـاالت ) 54(فقرات املقياس البالغـة بعد أن انتهى املؤلف من اعداد  

الست التي يتكون منها املقياس، تم عرضها عىل لجنة مـن الخـرباء مـن ذوي االختصـاص يف العلـوم 

اذ طلب منهم ابداء ارائهـم ). 17(ًخبريا، امللحق ) 24(الرتبوية والنفسية، ومادة التاريخ بلغ عددهم 

ملقياس، ومالمئتها ملستوى طالب الصف الخامس االعدادي، وتحديـد ومقرتحاتهم يف صالحية فقرات ا

وكان رأي الخرباء أن تحذف الفقرات املتشابهة يف املعنى والفقرات . الفقرات االيجابية منها والسلبية

) 2كـا(وقد استخدم املؤلف مربع كـاي %) 80(غري املناسبة فقد حصلت غالبية الفقرات عىل اتفاق 

جابات املوافقني وغري املوافقني من الخرباء عىل كل فقرة من فقرات املقياس ملعرفـة للمقارنة بني است

ًووفقا لهـذا االجـراء فقـد ). 1(وبدرجة حرية ) 0.05(داللة الفرق بني اراء الخرباء عند مستوى داللة 

 . فقرة صالحة) 48(وبقيت ) 18(، امللحق )54(فقرات من فقرات املقياس الـ) 6(تم حذف 

ًخبـريا فـام فـوق، أي ) 17(وء ما تقدم، اختريت جميع الفقرات التي ايد صـالحيتها ويف ض 

بينام استبعدت الفقرات التي مل تحصل عـىل موافقـة مثـل هـذا العـدد مـن الخـرباء، %) 80(حوايل 

 . يبني ذلك) 14(والجدول 
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 )14(جدول 

 .قيمة مربع كاي ملعرفة صالحية فقرات مقياس االتجاه العلمي

 الفقرات يف ارقام ت قيمة كأ

 املقياس

عدد 

 الفقرات

عدد 

الخرباء 

 املوافقني

عدد الخرباء 

 الجدولية املحسوبة غري املوافقني

 مستوى الداللة

1 4 ،7 ،14 ،24 ،26 ،38 ،

47 ،50 ،53 
 ً دالة احصائيا0.001 10.83 24 صفر 24 9

2 10،13 ،15 ،16 ،21 ،23 ،

35 ،39 ،40 ،49 ،52 
 ً دالة احصائيا0.01 6.63 10.66 4 20 11

3 3 ،5 ،8 ،9 ،17 ،19 ،22 ،

27 ،30 ،32 ،36 ،37 ،41 

 ً دالة احصائيا0.05 3.84 6 6 18 13

4 1 ،6 ،11 ،12 ،20 ،25 ،

28 ،29 ،31 ،33 ،34 ،

42 ،43 ،48 ،51 

 ً دالة احصائيا0.05 3.84 4.167 7 17 15

 ًيا دالة احصائ0.05 3.84 0.66 14 10 3 44، 18، 2 5

 ً دالة احصائيا0.05 3.84 2.66 16 8 3 54، 46، 45 6

 

ًأما تصنيف فقرات املقياس مـن حيـث متثيلهـا لالتجـاه العلمـي سـلبا أو ايجابـا   ً

فكان الخرباء متفقني جمعيهم يف اآلراء عىل أن نصف عدد الفقرات ميثل االتجـاه االيجـايب 

فقـرة ) 24(فقـرة ايجابيـة و) 24 (والنصف األخر ميثـل االتجـاه السـلبي، ويعنـي ذلـك أن

 . سلبية

  املجاالت التي يتكون منها مقياس االتجاه العلمي -3

ــي   ــاس وتعـط ــىل القـي ــاعد ـع ــاالت تـس ــي اىل مـج ــاه العلـم ــل االتـج ــة تحلـي  ان عملـي

ـاس ـاالت املقـي ـن مـج ـال ـم ـل مـج ـحة لـك ـة واـض ـا رؤـي ـن . لـن ـزاء ـم ـت أـج ـاالت ليـس ـذه املـج  ان ـه
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 ). 345، ص1973الدمرداش وآخرون، (ن بني مكونات عنارص اساسية االتجاه العلمي، وامنا هي م

ولغرض التأكد من ان الفقرات التي اعدها املؤلف قد غطت كل املجاالت الرئيسة لالتجاه  

العلمي، قسم اىل مجاالت متعددة، ان الغرض من وضع املقـاييس النفسـية وتقسـيمها اىل مجـاالت 

. عف لدى أفراد العينة يف املواقف التـي بنيـت مـن اجلهـامتعددة هو لتشخيص نواحي القوة والض

 ) 80، ص 1976البغدادي، (

حدد املؤلف ستة مجاالت لالتجاه العلمي من خالل اطالعه عىل الدراسات السابقة، وآراء  

املختصني يف العلوم الرتبوية والنفسية، والخـربة البسـيطة التـي ميتلكهـا املؤلـف يف مجـال التـدريس 

 -:وهي كااليت

  Rationalityالعقالنية  -1

ًومن يتصـف بهـذا االتجـاه يبحـث دامئـا عـن . ً          تعني أن يكون اليشء موافقا للعقل، معقوالً

 . ّاألسباب الحقيقية لألحداث واألشياء، وتعرف عالقة السبب بالنتيجة وقبول النقد

 ) 174، ص 1974كاظم، (

 Curiosityحب االستطالع  -2

ًملجال اىل رغبة الفرد يف املعرفة والفهم عندما يواجه موقفـا جديـدا مـن الصـعب يشري هذا ا          ً

عليه تفسريه يف ضوء ما يتوافر لديه من معلومات أو أنه يسأل الكثـري مـن االسـئلة ويسـتفرس عـن 

االشياء التي تثري انتباهـه ومييـل اىل القـراءة والبحـث عـن املعلومـات التـي تـوفر اجابـات مقبولـة 

 ) 99، ص 1976نادر، . (اتهالستفسار

 Open Minded التفتح الذهني -3

ويعني ميل الفرد اىل التفكري الحـر، ورفـض التسـلط أو التزمـت، وعـدم التعصـب لـآلراء  

واحـرتام وجهـات نظـر . الشخصية، واالستعداد لتغيريها اذا أوضـحت األدلـة الجديـدة بانهـا خاطئـة

 ) 175، ص 1974كاظم، . (االخرين
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   Unwillingness to believe in Superstitionsميان بالخرافات  عدم اال-4

. وتعني رفض الخرافات، وعدم تقبلها، وقبول الحقائق العلمية والتفسريات العلمية بشأنها 

 ) 59، ص 1978رسول، (

   Objectivity and Intellectual Honesty املوضوعية واالمانة الفكرية -5

ة الحقائق وتدوينها دون التأثر باالهواء الشخصـية او الظـروف وتعني االهتامم يف مالحظ 

االجتامعية واالقتصادية املحيطـة عنـد تفسـري النتـائج مـع مراعـاة املوضـوعية يف جمـع املعلومـات 

ًوتفسريها واالمانة يف نقل االبحاث والدارسات دون تحريفها والدقة يف العمل والتجريب بعيـدا عـن 

 ) 175، ص 1974كاظم، . (االجتامعيالتعصب الشخيص والديني و
 Suspended Judgement الرتيث يف اصدار الحكم -6

يعني التـأين وعـدم االرساع يف ابـداء الـرأي يف االمـور حتـى تتـوافر املعلومـات، او االدلـة  

الكافية، وعدم قبول االمور عىل عالتها ما مل يتم التأكد من صحتها، ودعمها برباهني مقنعة، وتجنـب 

 ) 43، ص1995الياور، . (ع يف الحكم عىل االمورالترس

ولغرض توزيع الفقرات عىل املجاالت التي يتضمنها مقياس االتجاه العلمي، تم وضعها يف  

ّاستبانة، وعرف املؤلف كل مجال من مجاالت االتجاه العلمي، ثـم عرضـت عـىل نخبـة مـن الخـرباء 

وتعـد الفقـرة ) 19( من هذه املجاالت، امللحق لبيان آرائهم يف مدى متثيل هذه الفقرات لكل مجال

وقـد تـم ) 24(خبري من أصل عدد الخرباء البـالغ ) 17(ممثلة للمجال الذي صيغت الجله اذا أيدها 

َّووفقا لالجراءات التي سبق ذكرها عـد املقيـاس . تعديل بعض الفقرات يف الصياغة اللغوية والعلمية ُ ً

 . يبني ذلك) 15(فقرة سلبية والجدول ) 24(يجابية وفقرة ا) 24(، فكانت )48(بفقراته الـ
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 )15(جدول 

 ّمجاالت مقياس االتجاه العلمي وأرقام الفقرات الدالة عىل كل مجال

 عدد الفقرات ارقام الفقرات الدالة عىل كل مجال مجاالت االتجاه العلمي ت

 8 43، 36، 31، 20، 17، 10، 5، 4 العقالنية  1

 8 39، 29، 24، 23، 16، 13، 7، 1 حب االستطالع  2

 9 47، 45، 42، 32، 28، 19، 15، 12، 2 التفتح الذهني  3

 7 38، 35، 34، 27، 26، 21، 6 عدم االميان بالخرافات  4

 8 46، 41، 37، 30، 22، 14، 11، 3 املوضوعية واالمانة الفكرية  5

 8 48، 44، 40، 33، 25، 18، 8،9 الرتيث يف اصدار الحكم  6

 

 اعداد تعليامت مقياس االتجاه العلمي -4

قام املؤلف باعداد التعليامت الخاصة باالجابة عـن فقـرات املقيـاس والتـي تتناسـب مـع  

مستوى ونضـج طـالب الصـف الخـامس االديب، اذ بـني لهـم ان املقيـاس يتضـمن ثالثـة بـدائل هـي 

ئـة، وطلـب مـنهم االجابـة عـن ، اذ ال توجد اجابة صحيحة أو خاط)موافق، غري متأكد، غري موافق(

الفقرات جميعها برصاحة، وعدم ترك أية فقرة دون اجابة، وان لكل فقرة من فقرات املقياس اجابـة 

 . واحدة

  العينة االستطالعية االوىل -5

بعد ان انتهى املؤلف من اعداد التعليامت، ولغرض التأكد من وضوح الفقرات، والكشـف  

لواضحة يف املقياس، والوقت الذي تستغرقه االجابة عن فقراتـه، فقـد عن الفقرات الغامضة أو غري ا

ً اختريت عشوائيا من مجتمع الكتـاب *تم تطبيق املقياس عىل عينة من طالب الصف الخامس االديب

 وقد طلب املؤلف من أفراد العينة ابداء مالحظاتهم عـن . للبحث الحايل) العينة االساسية(ومن غري 

 

                                          
 .2001/ 2000 للسنة الدراسية 1/ تربية الكرخ/ ًطالبا من اعدادية النور للبنني) 28(  شعبة واحدة عددها *
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ات املقياس لغرض اجراء التعديالت املناسبة عليها، وقـد سـجل املؤلـف مـن خـالل أية فقرة من فقر

اسئلة الطالب واستفساراتهم بعض املالحظـات التـي تتعلـق بفقـرات املقيـاس مـن حيـث صـياغتها 

وتبني للباحـث ان تعلـيامت املقيـاس وفقراتـه وبـدائل االجابـة كانـت . ومالمئتها ملستواهم الدرايس

-25( جميع الطالب، وان الزمن املستغرق يف االجابة عـن املقيـاس تـراوح بـني واضحة ومفهومة من

 ًدقيـقـة، وـبـذلك اـصـبح املقـيـاس ـجـاهزا للتطبـيـق ـعـىل عيـنـة ) 35(دقيـقـة ومبتوـسـط مـقـداره ) 45

 .التمييز

  العينة االستطالعية الثانية -6

عرفة الفقرات غري ان الغرض من العينة االستطالعية الثانية هو لتحليل فقرات املقياس وم 

ـق يف صــورته ـاس جــاهزا للتطبـي ـزة ليصــبح املقـي ـرات املمـي ـاء الفـق ـا وحــذفها وابـق ـزة منـه  ًاملمـي

 .  النهائية

طبق املؤلف املقياس عىل عينة من طـالب الصـف الخـامس االديب يف عـدد مـن املـدارس  

بلـغ . كتـاب الحـايل نفسـهاالوىل، أي مجتمـع ال/ الثانوية واالعدادية يف املديرية العامة لرتبية الكرخ

ًويعد هذا العدد مناسبا لتحليل الفقـرات، اذ انـه . ًطالبا) 240(عدد أفراد العينة االستطالعية الثانية 

 ,Nunnally.(افـراد لكـل فقـرة مـن فقـرات املقيـاس) 5(ال يقل حجم عينة التحليل االحصايئ عـن 

1978,p. 262.(  
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 لدرجة الكلية  تصحيح مقياس االتجاه العلمي وحساب ا-7 

لحساب الدرجة الكلية لفقرات مقياس االتجاه العلمي، حددت ثالثة بدائل لالجابـة عـىل  

عـىل ) 1، 2، 3(وحـددت االوزان ) موافق، وغـري متأكـد، وغـري موافـق(كل فقرة من فقرات املقياس 

نصـف اآلخـر أمـا ال) ايجابية(ًالتتابع، وكان نصف عدد الفقرات مصوغا بشكل مؤيد لالتجاه العلمي 

 -:وتم تصحيح أوراق االجابة عىل النحو االيت) سلبية(ًفكان معارضا لالتجاه العلمي 

، 37، 35، 32، 30، 29، 26، 24، 23، 22، 19، 18، 16، 14، 10، 9، 5، 4، 3، 1( الفقــرات االيجابيــة -1

 -:كان توزيع الدرجات عليها كااليت). 47، 45، 44، 41، 40

 

 1: غري موافق  2: غري متأكد   3: موافق

ـرات الســلبية -2 ، 38، 36، 34، 33، 31، 28، 27، 25، 21، 20، 17، 15، 13، 12، 11، 8، 7، 6، 2( الفـق

39 ،42 ،43 ،46 ،48 .( 

 1: موافق  2: غري متأكد  3: غري موافق

 

وتم احتساب درجة االتجاه العلمي عن طريق جمـع الـدرجات التـي حصـل عليهـا  

وألجل ضامن جدية األجابة استخدمت فقرة كاشفة . ن فقرات املقياسالطالب عن كل فقرة م

ملعرفة صدق االجابات املعطاة، والفقرة الكاشفة هي فقرة تأكيدية تتضـمن املوضـوع نفسـه 

). 44، 32، 40، 8(ولكنها صيغت صياغة مختلفة، وقد تضمن املقياس أربع فقرات كاشقة هي 

 تتضح فيها جدية االجابة، اذ ان عدم تطابق درجتـي استخدمت اجاباتها الستبعاد أية حالة ال

يف أية اسـتامرة تـؤدي اىل اسـتبعاد تلـك االسـتامرة مـن ) 44، 32(والفقرتني ) 40، 8(الفقرتني 

عملية التحليل االحصايئ، أما يف حالة تطابق االجابة عن تلـك الفقـرتني يعنـي صـدق وجديـة 

 ني مـن الدرجـة الكليـة، وبـذلك يكـون أعـىل االجابة اذ يتم طـرح درجتـي الفقـرتني املتكـررت

ـب  ـا الطاـل ـل درـجـة )  144(درـجـة ميـكـن أن يحـصـل عليـه ـة، وأـق ـة النظرـي ـن الناحـي  ) 48(ـم
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) 90(وأوطـأ درجـة هـي ) 138(اال أنه من الناحية التطبيقية كانت أعىل درجة هي ) 96(ومبتوسط 

 فيهـا اجابـة غـري دقيقـة، كوضـع استامرة بسبب اجابة الطالب) 12(وبعد التصحيح استبعد املؤلف 

وبذلك اصـبح عـدد . اكرث من عالمة عىل بدائل الفقرة الواحدة، أو ترك بعض الفقرات من غري اجابة

 . استامرة) 240(االستامرات الخاضعة للتحليل االحصايئ 

   Items Statistical Analysis التحليل االحصايئ لفقرات مقياس االتجاه العلمي -8

 االحصايئ لفقرات املقياس مـن متطلبـات اعـداده ألنـه يكشـف عـن بعـض الخصـائص يعد التحليل

السيكومرتية املهمة للفقرات التي توضح دقتها يف قياس ما وضـعت مـن اجـل قياسـه، الن التحليـل 

املنطقي لفقرات املقياس قد ال يكشف عن صدقها بشكل دقيق، لكونه يعتمد عىل الفحص املنطقي 

ومـن اجـل كشـف الفقـرات املميـزة تـم ) Ebel, 1972,p. 555(ًظاهريا للخبري للفقرات مثلام تبدو 

أن . تحليل فقرات املقياس، وهذه العملية خطوة مهمة يف طريقة ليكرت لبناء مقـاييس االتجاهـات

الغرض من تحليل الفقرات هو تحسني نوعية املقياس من خالل كشـف الفقـرات الضـعيفة واعـادة 

 Morgan, 1966, P.214) (. ت غري الصالحة منهاصياغتها واستبعاد الفقرا

  Discrimination Power القوة التمييزية لفقرات مقياس االتجاه العلمي   -أ

لغرض التعرف عىل القوة التمييزية لفقرات مقياس االتجاه العلمي، طبق املؤلف املقياس عىل عينـة 

رتبـت الـدرجات . ًا موزعني عىل خمس مدارس ثانويـة واعداديـةطالب) 240(من الطالب بلغ عددها 

العليـا ودرجـات %) 27(ًالتي حصل عليها الطالب تنازليا من االعـىل اىل االدىن، ثـم أخـذت درجـات 

 )Mehrens, 1984, P 191(الدنيا النها توفر مجموعتني عىل افضل ما ميكن من حجم ومتايز%) 27(

ـبة  ـدد اال%) 27(أن نـس ـي أن ـع ـو تعـن ـوعتني ـه ـن املجـم ـة ـم ـل مجموـع ـراد يف ـك  ) 65(ـف

ًطالـبـا يف املجموـعـة اـلـدنيا، وبـهـذا يـكـون ـعـدد اـفـراد ) 65(ًطالـبـا يف املجموـعـة العلـيـا و

وقد تراوحت حدود الدرجات للمجموعـة العليـا ). 130(املجموعتني العليا والدنيا يساوي 

ـدنيا مــا بــني )134-122(مــا بــني  ـدرجات للمجموعــة اـل  وقــد ) 112-92(، وحــدود اـل

ـايئ  ـار الـت ـف االختـب ـتخدم املؤـل ـة ) T. test(اـس ـار دالـل ـك الختـب ـتقلتني وذـل ـني مـس  لعينـت
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الفروق بني متوسطي درجات املجموعتني العليا والدنيا لكـل فقـرة مـن فقـرات املقيـاس، فوجـد ان 

د مسـتوى داللـة عنـ) 1.96(القيمة التائية املحسوبة عند مقارنتها بالقيمة التائية الجدوليـة البالغـة 

ًظهر ان جميع القـيم التائيـة دالـة احصـائيا فكانـت فقـرات املقيـاس ) 128(وبدرجة حرية ) 0.05(

 .يبني ذلك) 16(جميعها مميزة وصالحة للتطبيق عىل مجموعات الكتاب الثالث، والجدول 

 )16(جدول 

 القوة التمييزية لفقرات مقياس االتجاه العلمي

 املجموعة الدنيا املجوعة العليا

االنحراف  املتوسط رقم الفقرة

 املعياري

االنحراف  املتوسط

 املعياري

القيمة التائية 

 املحسوبة

1 2.86 0.46 2.23 0.88 5.114 

2 2.75 0.56 2.52 0.71 2.059 

3 2.32 0.87 1.85 0.92 3.036 

4 1.91 0.91 1.62 0.72 2.023 

5 2.94 0.30 2.62 0.68 3.515 

6 2.55 0.64 2.17 0.80 3.026 

7 2.42 0.77 2.02 0.84 2.836 

8 2.63 0.67 2.17 0.84 3.454 

9 2.34 0.83 1.162 0.84 4.918 

10 2.92 0.32 2.60 0.75 3.207 

11 2.68 0.62 2.00 0.83 5.286 

12 2.82 0.56 2.28 0.86 4.249 

13 2.66 0.69 2.22 0.86 3.268 

14 2.97 0.17 2.62 0.72 3.840 

15 2.91 0.38 2.62 0.68 3.026 

16 2.54 0.77 1.82 0.88 4.973 

17 2.78 0.57 1.85 0.92 6.969 

18 2.83 0.45 2.52 0.71 2.947 

19 2.57 0.64 2.17 0.80 3.150 

20 2.28 0.88 1.66 0.85 4.060 
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 املجموعة الدنيا املجوعة العليا

االنحراف  املتوسط رقم الفقرة

 املعياري

االنحراف  املتوسط

 املعياري

القيمة التائية 

 املحسوبة

21 2.57 0.75 2.12 0.74 3.416 

22 2.71 0.61 2.29 0.80 3.326 

23 2.80 0.47 2.26 0.76 4.865 

24 2.92 0.32 2.52 0.75 3.942 

25 2.00 0.92 1.62 0.72 2.654 

26 2.66 0.64 2.31 0.85 2.682 

27 2.72 0.57 2.15 0.81 4.608 

28 2.82 0.46 2.34 0.78 4.252 

29 2.88 0.33 2.63 0.67 2.640 

30 2.74 0.59 2.31 0.83 3.410 

31 2.92 0.32 2.37 0.86 4.872 

32 2.85 0.44 2.34 0.78 4.585 

33 2.69 0.64 2.15 0.81 4.202 

34 2.89 0.36 2.45 0.75 4.323 

35 2.68 0.64 2.29 0.80 3.016 

36 2.82 0.46 2.26 0.76 5.035 

37 2.85 0.44 2.49 0.75 3.270 

38 2.46 0.71 2.17 0.82 2.173 

39 2.65 0.62 1.98 0.76 5.426 

40 2.88 0.380 2.20 0.87 5.762 

41 2.65 0.60 2.32 0.83 2.544 

42 2.68 0.69 2.34 0.87 2.460 

43 2.58 0.77 1.97 0.90 4.190 

44 2.83 0.55 2.28 0.86 4.392 

45 2.68 0.66 2.22 0.86 3.433 

46 2.57 0.71 2.03 0.75 4.215 

47 2.78 0.57 2.45 0.75 2.890 

48 2.38 0.78 2.02 0.84 2.593 
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 قة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس  عال-ب

ان ارتباط درجة كل فقرة من فقرات املقياس مبحك خارجي او داخيل، يعد من مـؤرشات  

صدقها، وحينام ال يتوافر محك خارجي يستخدم عادة املحك الداخيل، وتعد درجة املستجيب الكلية 

الً عن ان معامالت ارتباط الفقرات فض). Anastasi, 1976,p. 209(عىل املقياس افضل محك داخيل 

لـذا فـان . بالدرجة الكلية للمقياس مؤرش عىل تجانس الفقرات يف قياس ماوضعت من اجـل قياسـه

ًالفقرة التي ترتبط ارتباطا سالبا مع الدرجة الكلية للمقياس فقرة يجب استبعادها النها غالبا تقـيس  ً ً

 ) 293، ص 1981احمد، (قياس وظيفة تختلف عن تلك التي تقيسها بقية فقرات امل

وملعرفة مدى ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس اخضعت درجات طـالب  

طالب وهـي العينـة نفسـها التـي حسـبت عليهـا القـوة ) 240(عينة تحليل الفقرات البالغ عددهم 

ة للمقيـاس وحسبت معامل ارتبـاط درجـة كـل فقـرة مـع الدرجـة الكليـ. التميزية لفقرات املقياس

ًباستخدام معامل ارتباط بريسون، وقد كانت معامالت االرتباط جميعها دالة احصـائيا عنـد مقارنتهـا 

، وبـذلك )238(وبدرجـة حريـة ) 0.05(عند مستوى داللة ) 0.124(بالقيمة التائية الجدولية البالغة 

 . يبني ذلك) 17(فقرة والجدول ) 48(تم االبقاء عىل فقرات املقياس جميعها البالغة 
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 )17(جدول 

 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 0.333 25 0.163 
2 0.181 26 0.182 
3 0.269 27 0.136 
4 0.139 28 0.218 
5 0.187 29 0.146 
6 0.239 30 0.260 
7 0.131 31 0.380 
8 0.199 32 0.350 
9 0.284 33 0.274 

10 0.308 34 0.243 
11 0.336 35 0.206 
12 0.153 36 0.318 
13 0.310 37 0.284 
14 0.238 38 0.177 
15 0.289 39 0.230 
16 0.360 40 0.331 
17 0.418 41 0.160 
18 0.293 42 0.187 
19 0.210 43 0.296 
20 0.263 44 0.304 
21 0.242 45 0.252 
22 0.286 46 0.323 
23 0.131 47 0.188 
24 0.279 48 0.197 

  

  عالقة درجة الفقرة بدرجة املجال -جـ         

قام املؤلف باستخراج العالقة االرتباطية بني درجة كل فقرة يف املقياس والدرجة الكلية للمجـال  

ة التحليـل االحصـايئ البـالغ الذي توجد فيه، وتم حساب الدرجة الكلية لكل اسـتامرة مـن اسـتامرات عينـ

استامرة عـىل وفـق مجـاالت املقيـاس السـتة، وحسـبت العالقـة االرتباطيـة بـني كـل فقـرة ) 240(عددها 

ـاط  ـل ارتـب ـه، باســتخدام معاـم ـذي توجــد فـي ـيل للمجــال الواحــد اـل ـوع الـك ـت) بريســون(واملجـم  وكاـن
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عنـد )0.124(تائية الجدولية البالغـة ًمعامالت االرتباط جميعها دالة احصائيا عند مقارنتها بالقيمة ال

 . يبني ذلك) 18(، والجدول )238(وبدرجة حرية ) 0.05(مستوى داللة 

 )18(جدول 

 .معامل االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمجال

رـقــم الفـقــرة  املجاالت ت

 يف املقياس

رقم الفقـرة يف  معامل االرتباط

 املقياس

 معامل االرتباط

 ةالعقالني 1

4 

5 

10 

17 

0.344 

0.300 

0.287 

0.658 

20 

31 

36 

43 

0.554 

0.465 

0.510 

0.299 

 حب االستطالع 2

1 

7 

13 

16 

0.423 

0.348 

0.413 

0.425 

23 

24 

29 

39 

0.263 

0.363 

0.271 

0.432 

 التفتح الذهني 3

2 

12 

15 

19 

28 

0.295 

0.378 

0.410 

0.458 

0.205 

32 

42 

45 

47 

0.413 

0.439 

0.352 

0.283 

4 
ــــــان  ــــــدم االمـي ـع

 بالخرافات

6 

21 

26 

27 

0.352 

0.430 

0.439 

0.427 

34 

35 

38 

0.438 

0.355 

0.295 
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رـقــم الفـقــرة  املجاالت ت

 يف املقياس

رقم الفقـرة يف  معامل االرتباط

 املقياس

 معامل االرتباط

5 
ـة  املوضــوعية واالماـن

 الفكرية

3 

11 

14 

22 

0.417 

0.478 

0.226 

0.385 

30 

37 

41 

46 

0.383 

0.461 

0.410 

0.439 

6 
الرتـيـــث يف اـصـــدار 

 الحكم

8 

9 

18 

25 

0.444 

0.398 

0.339 

0.221 

33 

40 

44 

48 

0.407 

0.493 

0.388 

0.404 

 

  عالقة درجة املجال بالدرجة الكلية للمقياس -د

ًان ارتباط املجاالت الفرعية بالدرجة الكلية للمقياس يعد اساسا لقيـاس التجـانس، اذ انـه  

، وقـد تـم ايجـاد هـذه العالقـة )Anastasi, 1976,p. 155(يساعد يف تحديد السلوك املـراد قياسـه 

 درجـات االفـراد يف املجـال الواحـد والدرجـة الكليـة للمقيـاس عـن طريـق تصـحيح االرتباطية بـني

، )بريسـون(استامرة، باستخدام معامل ارتباط ) 240(استامرات عينة التحليل االحصايئ البالغ عددها 

عند ) 0.124(ًوكانت معامالت االرتباط جميعها دالة احصائيا عند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة 

 . يبني ذلك) 19(، والجدول )238(وبدرجة حرية ) 0.05(توى داللة مس
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 )19(جدول 

 .معامل االرتباط بني درجة املجال والدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط املجاالت ت

 0.659 العقالنية 1

 0.605 حب االستطالع 2

 0.492 التفتح الذهني 3

 0.518 عدم االميان بالخرافات 4

 0.563 وعية واالمانة الفكريةاملوض 5

 0.616 الرتيث يف اصدار الحكم 6

 

 

 .  العالقة االرتباطية بني مجاالت مقياس االتجاه العلمي-هـ

تم ايجاد العالقة االرتباطية بني املجاالت الستة التي يتكون منها املقياس، ولغرض التحقق  

س االتجـاه العلمـي، اسـتخدم املؤلـف من درجة ارتباط كل مجال باملجال اآلخر مـن مجـاالت مقيـا

لحساب العالقة االرتباطية بني مجال وآخر لجميع استامرات عينـة التحليـل ) بريسون(معامل ارتباط 

ًاستامرة، وكانت معامالت االرتباط جميعها دالة احصائيا عند مقارنتها ) 240(االحصايئ البالغ عددها 

) 20(، والجـدول )238(وبدرجة حريـة ) 0.05(ى داللة عند مستو) 0.124(بالقيمة الجدولية البالغة 

 . يبني ذلك
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 )20(جدول 

 .مصفوفة معامالت االرتباط بني مجاالت مقياس االتجاه العلمي

التفتح  حب االستطالع العقالنية 

 الذهني

عدم االميان 

 بالخرافات

املوضوعية 

واالمانة 

 الفكرية

الرتيث 

يف 

اصدار 

 الحكم

       العقالنية

      0.218  االستطالعحب

     0.196 0.164 التفتح الذهني

    0.135 0.202 0.356 عدم االميان بالخرافات

املوضوعية واالمانة 

 الفكرية
0.196 0.237 0.290 0.224 

  

  0.192 0.218 0.141 0.291 0.364 الرتيث يف اصدار الحكم

 

 Scale validity صدق املقياس -9

 الخصائص االساسية يف بناء املقاييس الرتبوية والنفسـية، ألنـه يشـري اىل قـدرة الصدق من        يعد

وقـد يعتمـد ). Adams, 1966,p. 144) (234، ص 1979ابو لبدة، (املقياس يف قياس ما وضع ألجله 

، 1980فـرج، (الصدق عىل تقدير كيفي للمقياس أو عىل تقدير كمي من خالل الدرجات التجريبيـة 

 ) 306ص 

عمد املؤلف اىل التحقق من صـدق املقيـاس بنـوعني مـن أنـواع الصـدق، أحـدهام لذلك  

اعتمد عىل التقدير الكيفي أو املنطقي وهو الصدق الظاهري، واآلخـر اعتمـد عـىل التقـدير الكمـي 

 -:وهو صدق البناء، وكاآليت

 Face validityالصدق الظاهري  - أ

 ًاييس الرتبويــة والنفســية، وغالبــا           يعــد الصــدق الظــاهري مــن مســتلزمات بنــاء املقــ
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ما يقرر ذلك مجموعة من الخرباء املتخصصني يف مجال العلوم الرتبوية والنفسية من خـالل الفحـص 

عبـد . (املنطقي لفقرات املقياس وتقرير مدى صالحيتها لقياس الخصيصة أو الظـاهرة املـراد قياسـها

 ) 226، ص 1983الرحمن، 

ت املقياس عىل مجموعة مـن الخـرباء املتخصصـني يف العلـوم الرتبويـة لذلك قام املؤلف بعرض فقرا

ملعرفة مدى صالحيتها، وحذفت الفقرات غري الصـالحة منهـا، اذ ان ) 17(والنفسية والتاريخ، امللحق 

آلراء الخرباء اهمية كبـرية يف التعـرف عـىل سـالمة الفقـرات ومـدى مناسـبتها ملسـتوى املتسـجيب، 

الخلـييل، . (قة فقرات املقياس ملعايري صياغة الفقرات الخاصـة باالتجاهـاتوالتعرف عىل مدى مطاب

 ) 200، ص 1989

 Construct Validityصدق البناء  - ب

          تعد معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجـة الكليـة للمقيـاس مـن مـؤرشات صـدق 

س الخصيصـة التـي يقيسـها البناء، الن مفهوم الصدق يقـرتب مـن مفهـوم تجـانس الفقـرات يف قيـا

 ) Oppenheim, 1978, P.135(، )207، ص 1976ابو حطب، . (املقياس

وملا كانت جميع فقرات املقياس لها قـدرة متييزيـة بـني املجمـوعتني املتطـرفتني، الجـدول  

 . لذا فان املقياس الحايل يتسم بصدق البناء). 17(

 Scale Reliability ثبات املقياس -10

 بثبات املقياس هو أن يعطي املقياس النتائج نفسها اذا ما أعيد تطبيقـه عـىل ان املقصود 

ويشري الثبات اىل الدرجة العاليـة مـن ). 219، ص 1976احمد، . (االفراد أنفسهم ويف الظروف نفسها

 .الدقة واالتساق فيام يزود به من معلومات عن السلوك املفحوص

 الستخراج الثبات، استخدم املؤلف طريقـة التجزئـة وهناك عدة طرائق). 77، ص 1976ابو حطب، (

 .النصفية
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 Split- Half Methodطريقة التجزئة النصفية 

ًتعد هذه الطريقة من اكرث طرائق استخراج ثبات املقيـاس شـيوعا، ويعـود ذلـك اىل انهـا  

 ) 151، ص 1990االمام، (تتالىف عيوب بعض الطرائق االخرى 

استامرة من ) 100( الطريقة، اختار املؤلف بصورة عشوائية ولحساب معامل الثبات بهذه 

استامرات التحليل التحليل االحصايئ، وقسـمت اىل قسـمني متسـاويني، يضـم القسـم االول درجـات 

الطالب عىل الفقرات الفردية، ويضم القسـم الثـاين درجـات الطـالب عـىل الفقـرات الزوجيـة، وتـم 

وقـد صـحح معامـل ) 0.713(ريسون، اذ بلغ هـذا املعامـل حساب الثبات باستخدام معامل ارتباط ب

فكـان معامـل الثبـات بعـد ). Spearman- Brown( بـروان -االرتباط باسـتخدام معادلـة سـبريمان

املـدى املناسـب ملعامـل الثبـات ) ليكـرت(وهو معامل ثبـات جيـد حيـث حـدد ) 0.833(التصحيح 

 ). Lazarus, 1963,p. 228). (0.93-0.62(املقبول لقياس االتجاه بني 

  مقياس االتجاه العلمي يف صورته النهائية -11

بعد اكـامل االجـراءات كافـة التـي تتعلـق بصـدق، وثبـات، وقـوة متيـز فقـرات املقيـاس  

واستخدام الوسائل االحصائية املناسبة، ظهر مقياس االتجاه العلمي بصورته النهائيـة والـذي يتكـون 

فقـرة سـلبية وبهـذا اصـبح املقيـاس ) 24(فقـرة ايجابيـة و) 24 (، منها)20(فقرة ، امللحق ) 48(من 

 ). عينة الكتاب االساسية(ًجاهزا للتطبيق عىل طالب مجموعات الكتاب الثالث 

  االختبار التحصييل -2

     تعد االختبارات التحصيلية بانواعهـا املختلفـة احـدى الوسـائل الدراسـية، فهـي اداة تبـني مـدى 

 ، 1983ـجــابر، .(املـقــررة، ـلــذلك ـشــاع اـســتخدامها لـســهولة تطبيقـهــاتحقـيــق اـهــداف اـملــادة 

 ) 60ص 

  كام انها تكشف عن مدى كفاية الطرائق التدريسية املستخدمة مام يؤدي اىل تعزيز هذه الطرائق 

وتطويرها، فضالً عن انها تحدد الصعوبات التـي يصـادفها كـل مـن الطالـب واملـدرس فتعمـل عـىل 

 ) 17، ص 1970العبيدي واخرون، .(لالزمة لهاتشخيصها وتقدم الحلول ا
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) Multipichoice(ًاختار املؤلف نوعا من االختبارات املوضوعية وهو االختيار من متعدد  

حمدان، (ًالنها افضل االختبارات املوضوعية واكرثها استخداما يف البحوث التجريبية لقياس التحصيل 

 التصحيح، عالوة عـىل انهـا متتـاز بالثبـات، الن عـدد وبوصفها اكرث دقة وسهولة يف). 392، ص 1986

 ). 562، ص 1984سعادة، (فقراتها كثرية وكذلك موضوعيتها يف التصحيح 

ان من مستلزمات الكتاب الحايل هو اعداد اختبار تحصييل لقيـاس تحصـيل طـالب عينـة  

ريسية يف تنمية االتجاه الكتاب، بعد االنتهاء من تطبيق التجربة لتعرف اثر استخدام ثالث طرائق تد

العلمي والتحصيل لدى طـالب الصـف الخـامس االعـدادي يف مـادة التـاريخ، ولعـدم تـوافر اختبـار 

ًتحصييل جاهز يتصف بالصدق والثبات لقياس هذه املتغـريات، لـذا اعـد املؤلـف اختبـارا تحصـيليا  ً

 . للغرض اعاله

 خطوات بناء االختبار التحصييل

 اعداد جدول املواصفات  -1

يعد جدول املواصفات من املتطلبات األساسية والرضورية يف اعـداد االختبـارات التحصـيلية، 

اذ انه يتضـمن توزيـع فقـرات االختبـار عـىل األفكـار الرئيسـة ملحتـوى املـادة الدراسـية واالهـداف 

السلوكية التي يسعى االختبار لقياسها وبحسب االهمية النسبية لكـل منهـا، فضـالً عـن انـه يحقـق 

ق املحتوى، ويحدد الوزن الحقيقي لكل جزء من اجزاء املادة الدراسية،  ويساعد يف قياس ما تم صد

. تحقيـقـه ـمـن االـهـداف التعليمـيـة لـلـامدة الدراـسـية، ويجـعـل الـطـالب اـكـرث ثـقـة بعداـلـة االختـبـار

 ). 129، ص 1980البغدادي، (

وىل مـن كتـاب الصـف لذلك أعد املؤلف جدول مواصفات تضمن محتوى االبواب الثالثـة اال

، واالهداف السلوكية للمستويات الثالثة 2002/ 2001الخامس االديب املقرر تدريسه للسنة الدراسية 

، وقـد حسـب الـوزن )التذكر، والفهم، والتطبيق(وهي ) Bloom(االوىل من املجال املعريف لتصنيف 

 دريسـه وفـق القـانونالنسبي ملحتوى كل باب مـن هـذه االبـواب يف ضـوء الوقـت املسـتغرق يف ت

 -: االيت
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  100× =                 وزن محتوى الباب 

 

وفـق ) Bloom(وحسبت اوزان االهداف السلوكية يف كل مستوى من املسـتويات الـثالث لتصـنيف 

 -:القانون االيت
 

 

 )152-148، ص 1989عودة، (

ــاب االول    ــبي للـب ــوزن النـس ــغ اـل ــد بـل ــاين )34.28(وـق ــاب الـث ــاب            ) 22.85(، والـب والـب

 ). 42.85(الثالث 

وجاءت االوزان النسـبية لالهـداف السـلوكية للمسـتويات الـثالث االوىل حسـب الرتتيـب  

 %). 20(والتطبيق %) 35(، والفهم %)45(التذكر 

ــ   ـار ـب فـقـرة اختبارـيـة وزـعـت بحـسـب ـجـدول ) 40(ـحـدد املؤـلـف ـعـدد فـقـرات االختـب

 -:ًاملواصفات وفقا للقانون االيت

 . عدد االسئلة الكيل× نسبة الرتكيز × نسبة مستوى الهدف = عدد االسئلة لكل هدف

 . يبني ذلك) 21(والجدول 
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 )21(جدول 

 مواصفات فقرات االختبار التحصييل

 املحتوى نسبة االهداف

 

الوقت املستغرق 

 يف التدريس

نسبة 

 تطبيق %35فهم  %45تذكر  املحتوى

20% 

 عدد الفقرات

 14 3 5 6 %34.28 د/ 540 ب االولالبا

 9 2 3 4 %22.85 د/ 360 الباب الثاين

 17 3 6 8 %42.85 د/ 675 الباب الثالث

 40 8 14 18 %100 د/ 1575 املجموع

 

 Test validity صدق االختبار -2

يعد الصدق مـن العوامـل االساسـية التـي ينبغـي لواضـع االختبـار التأكـد منهـا، وصـدق  

واالختبار التحصييل يكون ). 118، ص 1990داود، (مقدرته عىل قياس ما وضع من اجله االختبار هو 

عبـد . (ًصادقا عندما يقيس ما افرتض أن يقيسـه، ومـدى تحقيقـه لالهـداف التـي وضـع مـن اجلهـا

من اهم االنواع املستخدمة ) Content Validity(ويعد صدق املحتوى ). 355، ص 1981الدائم، 

 ) 39، ص 1981الزوبعي، (تحصيلية يف االختبارات ال

ومن اجل التحقق من صدق االختبـار عرضـت فقراتـه عـىل عـدد مـن الخـرباء  

واملتخصصني يف العلوم الرتبوية والنفسية، ومادة التاريخ بكلية الرتبية، بن رشد، امللحـق 

ـا) 17( ـتيعابهم، ووفـق ـالب واـس ـج الـط ـتوى ونـض ـا ملـس ـالحيتها ومالمئتـه ـن ـص ـد ـم  ًللتأـك

ـذه  ـلت  لـه ـد حـص ـة، وـق ـة واللغوـي ـة العلمـي ـن الناحـي ـرات ـم ـض الفـق ـدلت بـع  اآلراء ـع

فاكرث، وعدت جميـع الفقـرات صـالحة لقيـاس %) 80(جميع الفقرات عىل نسبة اتفاق 

 )  2( الـغـرض اـلـذي ـعـدت ـمـن اجـلـه وـهـو التحـصـيل، وعـنـد اـسـتخدام مرـبـع ـكـاي 
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وبدرجـة ) 0.05( عنـد مسـتوى داللـة تبني ان جميع فقرات االختبار التحصييل ذات داللة احصـائية

 . يبني ذلك) 22(والجدول . وبذلك تحقق صدق املحتوى لالختبار التحصييل) 1(حرية 

 )22(جدول 

 قيمة مربع كاي ملعرفة صالحية فقرات االختبار التحصييل

عدد  ارقام الفقرات قيمة كأ

 الفقرات

عدد الخرباء 

 املوافقني

عدد الخرباء غري 

 الجدولية املحسوبة املوافقني

الداللة مستوى 

)0.05( 

1 ،3 ،5 ،8 ،12 ،13 ،16 ،

18 ،20 ،26، 28 ،32 ،

35 ،37 ،38 ،40 

 ًدالة احصائيا 10.83 24 صفر 24 16

2 ،4 ،7 ،11 ،14 ،22 ،

24 ،27 ،29 ،33 ،34 ،

36 ،39 

13 22 2 16.67 10.83 

 ًدالة احصائيا

6 ،9 ،10 ،15 ،17 ،19 ،

21 ،23 ،25 ،30 ،31 
 ًدالة احصائيا 6.63 10.67 4 20 11

 

  العينة االستطالعية االوىل -3

لغرض معرفة وضوح فقرات االختبار التحصييل، ومدى صعوبتها، ومعرفـة الفقـرات التـي  

طبق املؤلف االختبـار . تتطلب بعض التعديالت، والوقت الذي تستغرقه االجابة عن فقرات االختبار

ًطالبا من طـالب الصـف الخـامس االديب يف اعداديـة ) 30(بلغ عددها التحصييل عىل عينة عشوائية 

، وتبـني للباحـث ان تعلـيامت )موضـوع الكتـاب(النور للبنني الذين درسـوا املـادة العلميـة نفسـها 

االختبار، وفقراته، وبدائل االجابة كانت واضحة لجميع الطالب، وقد تراوح زمن االجابة عن فقـرات 

 . دقيقة) 25( دقيقة ومبتوسط قدره )35-15(االختبار بني 
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  العينة االستطالعية الثانية -4

لغرض التحليل االحصايئ لفقرات االختبار التحصـييل وايجـاد صـعوبتها وقوتهـا التميزيـة،  

واستبعاد الفقرات الصعبة وغري املميزة منها طبق املؤلف االختبار التحصييل عىل عينة عشوائية مـن 

ديب يف عدد من املدارس الثانوية واالعدادية يف املديرية العامة لرتبية الكرخ طالب الصف الخامس اال

) 14(ًطالبا، وقـد سـحب املؤلـف ) 214(االوىل، ومن مجتمع الكتاب الحايل نفسه، بلغ عدد افرادها 

ورقة امتحانية، وهـذا يعنـي ان ) 200(ورقة امتحانية وذلك لسهولة التحليل االحصايئ فاصبح العدد 

ًويعـد هـذا العـدد مناسـبا لتحليـل فقـرات . ًفـردا) 200(فراد عينة التحليـل االحصـايئ اصـبح عدد ا

افـراد ) 5(ان ال يقل حجم عينـة التحليـل االحصـايئ عـن ) Nunnally(االختبار التحصييل، اذ يقرتح 

 ). Nunnally, 1978,p. 262(لكل فقرة من فقرات االختبار التحصييل 

 Test Item Analysisت االختبار  التحليل االحصايئ لفقرا-5

ان من االعتبـارات االساسـية يف بنـاء االختبـار الجيـد، هـو اجـراء عمليـة تحليـل احصـايئ  

، 1992الجنايب، . (لفقراته، وتتضمن هذه العلمية، ايجاد مستوى صعوبة الفقرة وقدرتها عىل التمييز

 ). 215-214ص 

اد الفقرات غري الصالحة منها وكـان يهـدف عمد املؤلف اىل تحليل فقرات االختبار واستبع 

من ذلك معرفة استجابات الطالب لكل فقرة من فقرات االختبـار وتضـمنت هـذه العمليـة معرفـة 

 . مستوى صعوبة الفقرة وقوة متييزها

 Difficulty Level Itemمستوى صعوبة الفقرة  - أ

. ن عن الفقرة اجابـة خاطئـةيتم تحديد صعوبة الفقرة بحساب النسبة املئوية للطالب الذين يجيبو

قام املؤلف بتصحيح اجابة الطالب، عينة التحليل االحصـايئ البـالغ عـددهم ). 153، ص 1980فرج، (

ـمـن %) 27(ورـتـب درـجـاتهم ـمـن االـعـىل اىل االدىن، ـثـم اـخـذ نـسـبة ) 24(طاـلـب، الـجـدول ) 200(

 عىل افضـل مـا ميكـن مـن من الدرجات الدنيا، ألنها توفر مجموعتني%) 27(الدرجات العليا ونسبة 

ـايز  ـم ومـت ـا ). Mehrens, 1984,p. 191(حـج ـة العلـي ـراد املجموـع ـدد اـف ـبح ـع ـذلك أـص  ) 54(وـب

ــدنيا  ــة اـل ــراد املجموـع ــدد اـف ــا وـع ــا ) 54(ًطالـب ــوعتني العلـي ــراد املجـم ــدد اـف ــغ ـع ــا، وبـل  ًطالـب
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) 112،ص1990ام، االم. (طالب، وبعد تطبيق القانون الخاص باستخراج صعوبة الفقرة) 108(والدنيا 

اذ ان فقرات االختبار تعـد ). 0.79-0.42(وقد تراوح معامل الصعوبة لفقرات االختبار التحصييل بني 

 .يبني ذلك) 23(والجدول ). Bloom, 1971,p. 66).(0.80-0.20(مقبولة اذا تراوحت صعوبتها بني 

 )23(جدول 

 معامل صعوبة فقرات االختبار التحصييل

رقم 
 الفقرة

ة املجموع
 العليا

املجموعة 
 الدنيا

معامل 
 %الصعوبة 

رقم 
 الفقرة

املجموعة  املجموعة العليا
 الدنيا

 معامل 

 %الصعوبة 

1 43 26 0.63 21 38 26 0.59 

2 35 18 0.49 22 40 20 0.55 

3 42 21 0.58 23 35 18 0.49 

4 47 27 0.68 24 33 15 0.44 

5 45 23 0.62 25 42 21 0.58 

6 43 19 0.57 26 47 30 0.71 

7 41 22 0.58 27 38 18 0.51 

8 46 20 0.61 28 48 29 0.71 

9 39 18 0.52 29 44 23 0.62 

10 45 23 0.62 30 51 25 0.70 

11 44 21 0.60 31 44 21 0.60 

12 41 19 0.55 32 43 26 0.63 

13 39 22 0.56 33 35 17 0.48 

14 42 17 0.54 34 50 31 0.75 

15 45 24 0.63 35 36 18 0.50 

16 34 12 0.42 36 38 20 0.53 

17 49 24 0.67 37 54 32 0.79 

18 42 22 0.59 38 51 32 0.76 

19 45 21 0.61 39 42 22 0.59 

20 51 30 0.75 40 38 17 0.51 
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 Discrimination Power قوة متييز الفقرة -ب

املجموعة العليا وطالب املجموعة يقصد بقوة التمييز قدرة الفقرة عىل التمييز بني طالب  

وحسبت القوة التمييزيـة لكـل ). 339، ص 1960احمد، (الدنيا بالنسبة للصفة التي يقيسها االختبار 

-0.31(فقرة من فقرات االختبار باستخدام معادلة متييز الفقرة، اذ تراوحت معـامالت التمييـز بـني 

 ). Ebel, 1972,p. 40(فاكرث ) 0.30(فقراته ً، ويكون االختبار جيدا اذا كانت قوة متييز )0.66

ويف ضوء هذه االجراءات التي قام بها املؤلف يف ايجـاد قـوة متييـز فقـرات االختبـار، تـم  

االبقاء عىل الفقرات جميعها كونها متتاز بالقدرة عىل التمييز بني طـالب املجمـوعتني العليـا والـدنيا، 

 . يبني ذلك) 24(والجدول 

 )24(جدول 

 ييز فقرات االختبار التحصييلقوة مت

 التمييز املجموعة الدنيا املجموعة العليا رقم الفقرة

1 43 26 0.31 

2 35 18 0.31 

3 42 21 0.38 

4 47 27 0.37 

5 45 23 0.40 

6 43 19 0.44 

7 41 22 0.35 

8 46 20 0.48 

9 39 18 0.38 

10 45 23 0.40 

11 44 21 0.42 

12 41 19 0.40 

13 39 22 0.31 

14 42 17 0.46 

15 45 24 0.38 

16 34 12 0.40 

17 49 24 0.46 
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 التمييز املجموعة الدنيا املجموعة العليا رقم الفقرة

18 42 22 0.37 

19 45 21 0.44 

20 51 30 0.38 

21 38 26 0.66 

22 40 20 0.37 

23 35 18 0.31 

24 33 15 0.33 

25 42 21 0.38 

26 47 30 0.31 

27 38 18 0.37 

28 48 29 0.35 

29 44 23 0.38 

30 51 25 0.48 

31 44 21 0.42 

32 43 26 0.31 

33 35 17 0.33 

34 50 31 0.35 

35 36 18 0.33 

36 38 20 0.33 

37 54 32 0.40 

38 51 32 0.35 

39 42 22 0.37 

40 38 17 0.38 
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 Test reliability ثبات االختبار -26

ا أعيد عىل االفراد أنفسـهم يعني ثبات االختبار هو أن يعطي االختبار النتائج نفسها اذا م 

 ). 145، ص 1990االمام، (، )30، ص 1981الزوبعي، . (يف الظروف نفسها

 Split(ولغرض التحقق من ثبـات االختبـار اسـتخدم املؤلـف طريقـة التجزئـة النصـفية   

Half ( ،ًوهي من اكرث الطرق استخداما، ويرجع ذلـك اىل انهـا تـتالىف عيـوب بعـض الطـرق االخـرى

 ). 657، ص 1977الغريب، (ن التجانس الداخيل لفقرات االختبار وتعرب ع

ًورقة عشوائيا مـن األوراق االمتحانيـة لعينـة تحليـل الفقـرات ) 100(قام املؤلف بسحب  

ورقة امتحانية وتم تجزئتها اىل نصـفني، النصـف االول يضـم درجـات الفقـرات ) 200(البالغ عددها 

 . لفقرات الزوجيةالفردية والنصف الثاين يضم درجات ا

لتحليل اجابات الطالب واستخراج االرتباط بني ) Pearson(  استخدم املؤلف معامل ارتباط بريسون 

وبعـد اجـراء التصـحيح باسـتخدام معادلـة ) 0.71(بلغ معامل االرتباط . درجاتهم الفردية والزوجية

و معامـل ثبـات جيـد اذ ، وه)0.83(، فاصبح معامل الثبات  )spearman Perown(سبريمان براون 

). 58، ص1974عيـسـوي، ) (0.90-0.70(ًان االختـبـار يـعـد ثابـتـا اذا ـتـراوح معاـمـل الثـبـات فـيـه ـبـني 

 . يبني ذلك) 25(والجدول 
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 )25(جدول 

 ثبات االختبـــار

االجابات الصحيحة  ت
 يف الفقرات الفردية

االجابات الصحيحة 
 يف الفقرات الزوجية

االجابات الصحيحة  ت
 فقرات الفرديةيف ال

االجابات الصحيحة 
يف الفقرات 

 الزوجية

1 20 18 51 15 10 

2 19 18 52 12 12 

3 19 18 53 11 13 

4 19 17 54 11 13 

5 17 19 55 12 12 

6 18 18 56 13 11 

7 19 17 57 14 10 

8 19 17 58 16 8 

9 18 18 59 16 8 

10 18 17 60 14 9 

11 17 18 61 14 9 

12 15 20 62 14 9 

13 16 18 63 14 9 

14 18 16 64 11 11 

15 17 17 65 11 11 

16 14 20 66 15 7 

17 16 17 67 10 11 

18 15 18 68 11 9 

19 18 15 69 9 11 

20 18 15 70 9 11 

21 20 13 71 10 10 

22 15 17 72 13 7 

23 17 15 73 13 6 

24 15 17 74 12 7 

25 16 16 75 9 9 

26 12 20 76 8 10 

27 12 20 77 10 8 

28 14 16 78 9 9 

29 15 15 79 11 7 
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االجابات الصحيحة  ت
 يف الفقرات الفردية

االجابات الصحيحة 
 يف الفقرات الزوجية

االجابات الصحيحة  ت
 فقرات الفرديةيف ال

االجابات الصحيحة 
يف الفقرات 

 الزوجية

30 16 14 80 9 8 

31 14 15 81 8 9 

32 19 10 82 12 5 

33 17 12 83 11 6 

34 15 13 84 9 7 

35 14 14 85 9 7 

36 17 11 86 8 8 

37 14 13 87 8 7 

38 13 14 88 7 8 

39 17 10 89 10 5 

40 10 17 90 10 5 

41 8 19 91 6 8 

42 18 9 92 7 7 

43 12 14 93 6 8 

44 12 14 94 9 5 

45 14 12 95 9 5 

46 13 13 96 9 4 

47 14 12 97 8 5 

48 15 11 98 6 6 

49 13 12 99 7 5 

50 15 10 100 8 4 

 



 162 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

  االختبار التحصييل يف صورته النهائية -7

) 40(تبـار، فقـد تكـون االختبـار مـن بعد االنتهاء من االجراءات االحصائية الخاصـة باالخ 

فقرة لكل فقرة أربعة بدائل لالجابة واحد صحيح والثالثة الباقيـة خاطئـة، وتعطـى كـل فقـرة عنـد 

التصحيح درجة واحدة اذا كانت صحيحة ودرجة صـفر اذا كانـت خاطئـة او مرتوكـة، وبهـذا تكـون 

ًرية، وقد أصبح االختبار التحصييل جاهزا من الناحية النظ) ًصفرا(والدرجة الدنيا ) 40(الدرجة العليا 

 ). 23(للتطبيق عىل مجموعات الكتاب الثالث، امللحق 

 

  اجراءات تطبيق التجربة -ً:سابعا

 -:قام املؤلف أثناء تطبيق التجربة باالجراءات االتية

اتفـق  قبل بدء التجربـة و12/9/2001 زار املؤلف اعدادية الكاظمية للبنني يوم االربعاء املوافق  -1

مع ادارتها عىل رسية الكتاب وعدم اخبار الطـالب واملدرسـني عـن طبيعـة الكتـاب واكـد لهـم بانـه 

مدرس جديد عىل مالك املدرسة وكذلك مشاركة املؤلف فيام بعد مع االدارة يف حـل مشـاكل بعـض 

 الطـالب الطالب وطلب من أولياء أمورهم أن يحثوا أبناءهم عىل الدراسة مام عزز العالقة بينه وبني

وعدم تغري نشاطهم وتعاملهم مع املؤلف مام . وهذا ماظهر أثره االيجايب يف تحسني مستوى الطالب

 .ًانعكس ذلك ايجابا يف نتائج الكتاب

 نظم املؤلف باالتفاق مع ادارة اعدادية الرسالة الخالدة جدول توزيع الحصص االسبوعي الخاص -2 

ٍل متساو ومتناظر يف االيـام واالوقـات ملجموعـات الكتـاب مبادة التاريخ للصف الخامس االديب بشك

 . يبني ذلك) 26(الثالث والجدول 
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 )26(جدول 

 توزيع الحصص الدراسية عىل عينة الكتاب

 نوع التدريس الوقت الحصة املجموعة اليوم

 التجريبية الثانية السبت

 التجريبية االوىل

 التجريبية الثالثة

 االوىل

 الثانية

 الثالثة

 ًباحا ص8

 ً صباحا8.50

 ً صباحا9.40

 املناقشة الجامعية

 املحارضة

 االستقصاء املوجه

 التجريبية االوىل االثنني

 التجريبية الثالثة

 التجريبية الثانية

 االوىل

 الثانية

 الثالثة

 ً صباحا8

 ً صباحا8.50

 ً صباحا9.40

 املحارضة

 االستقصاء املوجه

 املناقشة الجامعية

 الثالثةالتجريبية  االربعاء

 التجريبية الثانية

 التجريبية االوىل

 االوىل

 الثانية

 الثالثة

 ً صباحا8

 ً صباحا8.50

 ً صباحا9.40

 االستقصاء املوجه

 املناقشة الجامعية

 املحارضة

 

ً  بارش املؤلف بتطبيق التجربة عىل افراد املجموعـات التجريبيـة الـثالث بـدءا مـن يـوم السـبت -3

 مقياس االتجاه العلمي للمرة االوىل يف اليوم نفسه وقام بتدريس ثـالث  فطبق2001/ 9/ 15املوافق 

ًحصص اسبوعيا لكل مجموعة واسـتمر التـدريس طيلـة الفصـل الـدرايس االول مـن العـام الـدرايس 

)2000 /2002  .( 

  قبل القيام بالتدريس الفعيل باستخدام الطرائق التدريسية الثالث، وضـح املؤلـف للمجموعـات -4

 . بية الثالث طبيعة كل طريقة تدريسية، وكيفية استخدامهاالتجري

ً قام املؤلف نفسه بتدريس مجموعات الكتاب الثالث وفقا للخطط التدريسية التي تـم اعـدادها -5

 -:ًسابقا لهذا الغرض وكام يأيت

 قـام املؤلـف بتـدريس طـالب املجموعـة التجريبيـة : املجموعة التجريبيـة االوىل-أوالً

ضوء جدول الحصص الذي تم االتفاق بشأنه مع ادارة املدرسـة لهـذا الغـرض االوىل يف 

ـف برشح وتفســري وتوضــيح   ودرســت باســتخدام طريقــة املحــارضة اذ يقــوم املؤـل
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الحقائق واملفاهيم واملعلومات التي يتضمنها املوضوع املقرر تدريسه من خالل كتابـة املصـطلحات 

 املخططات التي لها عالقة مبوضـوع الـدرس، وقـد يوجـه الجديدة والسنوات واسامء املعارك وبعض

بعض االسئلة للطالب قبل نهاية الدرس لتقويم مدى فهم الطالب للدرس ومـدى اسـتيعابهم ملـا ورد 

 . فيه من الحقائق واملفاهيم واملصطلحات واالجابة عن كل ما يتم طرحه من قبل الطالب

ؤلف بتدريس طالب املجموعـة التجريبيـة الثانيـة يف ضـوء  قام امل: املجموعة التجريبية الثانيةً-ثانيا

جدول الدروس الذي تم االتفاق بشأنه مع ادارة املدرسة لهذا الغرض وقبل البـدء بتـدريس الـدرس 

االول حرص املؤلف عىل تهيئة الصف من تنظيم الرحالت، وترتيبها بصورة تالئم النقاش، وقـد رتـب 

 يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض االخر، واشاعة الهـدوء جلوس الطالب عىل شكل نصف دائرة حتى

والنظام اثناء سري الدرس، وحرض املؤلف عىل عدم خـروج الطـالب مـن موضـوع الـدرس املخصـص 

للمناقشة، الن ذلك سـيؤدي اىل ضـياع الوقـت والـدخول يف متاهـات بعيـدة عـن موضـوع الـدرس، 

قـاطعتهم حتـى تتـاح لهـم فرصـة التعبـري عـن واعطاء الوقت الكايف للطالب اثناء االجابة، وعـدم م

آرائهم، ومشاركة أكرب عدد ممكن من الطالب وعدم االقتصار عىل الطالب الجيدين يف النقـاش وامنـا 

فسح املجال لكل الطالب مبا فيهم الطالب الضعفاء والـذين يشـعرون بالخجـل اثنـاء الكـالم لغـرض 

ىل االسئلة التي تكـون االجابـة عنهـا بـاكرث مـن مساعدتهم عىل تجاوز هذه العقبة وكذلك الرتكيز ع

 .جواب النها تثري التفكري عند الطالب

 قام املؤلف بتدريس طالب املجموعة التجريبية الثالثـة يف : املجموعة التجريبية الثالثةً-ثالثا

ضوء جدول الدروس الذي تم االتفاق بشـأنه مـع ادارة املدرسـة لهـذا الغـرض وقـد درسـت 

ة االستقصاء املوجه اذ يقوم املؤلف بتوجيه الطالب نحو التفكري يف املشـكلة باستخدام طريق

وطبيعتها واهميتها وتحديد هذه املشكلة وصياغتها بشكل واضح ومحـدد ) موضوع الدرس(

واقرتاح الفرضيات املناسبة للمشكلة من خالل ما ميتلكه الطالب عن املشـكلة مـن الحقـائق 

 ذلك اختبار صحة الفرضيات املقرتحة من خـالل مناقشـة مـا واملفاهيم واملعلومات، ثم بعد

تتضمنه هذه الفرضية يف ضوء االدلة املتوافرة واملتصلة بهـا وذلـك للتحقـق مـن صـحة كـل 

 فرضية من الفرضيات التي اقرتحها الطالب بعد رجـوع الطـالب اىل عـدد مـن املراجـع التـي 
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فرضـيات، بعـد ذلـك اسـتخدام االسـتنتاجات تتضمن الحقائق واملعلومات التي تثبت صحة هـذه ال

ًوالتعميامت يف مواقف جديدة قامئة اساسا عىل مضامني الفرضيات املوضـوعة واملدعومـة بالبيانـات 

 .واالدلة

طبق املؤلـف مقيـاس االتجـاه العلمـي للمـرة الثانيـة بعـد نهايـة التجربـة يـوم االثنـني املوافـق  -6

17/12/2001. 

 يف وقت واحـد عـىل 2001/ 12/ 22لتحصييل البعدي يوم السبت املوافق  طبق املؤلف االختبار ا-7

طالب املجموعات التجريبية الثالث وقد اخرب املؤلف الطالب مبوعد االمتحان النهايئ قبل اسبوع من 

 .اجرائه

لالجابـة ) درجـة واحـدة( صحح املؤلف اجابات الطالب عىل االختبار التحصـييل بنفسـه فـاعطى -8

لالجابة الخاطئة او غري الواضحة أو املرتوكة، وقد بلغت اعىل درجة يف االختبـار ) راءصف(الصحيحة و

 .يبني ذلك) 24(يف املجموعات التجريبية الثالث، وامللحق ) 8(واوطأ درجة ) 39(

  الوسائل االحصائية-ً:ثامنا

  -:استخدم املؤلف الوسائل االحصائية االتية

  One Way Analysis Of Variance تحليل التباين االحادي -1

الختبار معنوية الفـروق بـني مجموعـات الكتـاب الـثالث يف التكـافؤ يف متغـريات العمـر  

الزمني، ودرجة االمتحان النهايئ يف مادة التـاريخ للصـف الرابـع العـام، ودرجـة االختبـار القـبيل  يف 

اه العلمـي يف مـادة التـاريخ، ودرجة االختبار القـبيل يف مقيـاس االتجـ. املعلومات التاريخية السابقة

 ) Levin, 1973,p. 164) (323، ص 1988عودة، . (واالختبار التحصييل البعدي

  Tow Way Analysis Of Variance تحليل التباين الثنايئ-2

الختبار معنوية الفروق بني مجموعات الكتاب الـثالث يف االختبـارين القـبيل والبعـدي يف  

 )Ferguson, 1959, P. 307-330. (مقياس االتجاه العلمي

  -2 Chi- Square) 2كا( مربع كاي -3
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استخدم يف تكافؤ مجموعات الكتاب الثالث يف متغري التحصيل الدرايس لالب واالم ومهنـة  

االب واالم والتحقق من داللة الفروق يف صالحية فقرات االختبار التحصييل البعدي وفقرات مقيـاس 

 . االتجاه العلمي

 

 = 2كا

 

 : اذ ان

 التكرار املالحظ )= ل(

 ) 293، ص 1977البيايت، (التكرار املتوقع                                    )= ق(

 

 Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بريسون  -4

استخدم يف حساب ثبـات االختبـار التحصـييل البعـدي، وثبـات مقيـاس االتجـاه العلمـي  

زئة النصفية، وعالقـة درجـة الفقـرة بالدرجـة الكليـة للمقيـاس، وعالقـة درجـة الفقـرة بطريقة التج

بدرجة املجال، وعالقة درجـة املجـال بالدرجـة الكليـة للمقيـاس، والعالقـة االرتباطيـة بـني مجـاالت 

 . مقياس االتجاه العلمي

 =  ر 

 ]2)مجـ ص(-)2ن مجـ ص] [(2)مجـ س(—))ن مجـ س        [(

 : أذ أن

 عامل االرتباط م= ر

 عدد افراد العينة = ن

 مجموعة افراد العينة = مجـ

 الدرجات الفردية = س

 ) Glass, 1970,p. 295(الدرجات الزوجية                               = ص

2) ق–ل(

       ق
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  Spearman Brown Formulaبراون - معادلة سبريمان-5

ييل ونصفي مقياس االتجـاه العلمـي استخدمت لتصحيح  معامل االرتباط بني نصفي االختبار التحص

 . عند حساب ثباتهام بطريقة التجزئة النصفية

 

 = ر ث ت 

 

 : اذ ان

 الثبات الكيل لالختبار = ر ث ت

 ) 76، ص 1989ابراهيم، (  معامل الثبات النصفي لالختبار = ر

 

  Item Discrimination معامل متييز الفقرة -6

 . لتحصييللحساب قوة متييز فقرات االختبار ا

 

 = ت

 

 :  اذ ان

 قوة متييز الفقرة = ت

 مجموع االجابات الصحيحة للمجموعة العليا = م ع

 مجموع االجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا = م د

 )75-74، ص 1981الزوبعي، (نصف املجموع الكيل للمجموعتني العليا والدنيا =        ك

 

 ر2

ر +1
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 Item Difficulty معامل صعوبة الفقرة -7

 اليجاد مستوى صعوبة فقرات االختبار التحصييل 

 

 =  الصعوبة 

 

 ). 112، ص 1990االمام، (

 

 ) Sheffe Test( اختبار شيفيه -8

الختبار داللة الفروق بني مجموعات الكتاب واجراء املقارنات البعدية بني متوسطات كـل  

 .       مجموعتني عىل حده يف التحصيل واالتجاه العلمي

   قيمة شيفيه F :إذ متثل

   X1     , X2 =   املتوسطات الحسابية للمجموعات الداخلة يف املقارنة 

Smw =   متوسط املربعات داخل املجموعات 

(Ferguson, 1959, p.296-297) ( 395، ص1988عودة،  )  

 

لعليـا والـدنيا يف لعينتني مستقلتني ملعرفة داللة الفرق بني املجمـوعتني ا) t- test( االختبار التايئ -9

 ).Glass, 1970,p. 295(حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس االتجاه العلمي 

 

 SPSS برنامج الحاسب اآليل -10

 

 

مجموع االجابات الصحيحة يف املجموعة الدنيا+الجابات الصحيحة يف املجموعة العليامجموعة ا

مجموع االفراد يف املجموعتني العليا والدنيا

)/()(

)(

2121

21

nnnnSmw

XX
F








 169 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 الفصل الرابع

 النتائج وتفسريها

 اوالً عرض النتائج

بعد ان انهى املؤلف اجراء تجربة الكتاب عىل وفق الخطوات التي اشـار اليهـا يف الفصـل 

للت النتـائج التـي متخـض عنهـا الكتـاب الحـايل لتعـرف اثـر الطرائـق التدريسـية الـثالث الثالث، ح

طريقـة املحـارضة، وطريقـة املناقشـة الجامعيـة، وطريقـة االستقصـاء (املستخدمة يف الكتاب وهي 

يف التحصيل وتنمية االتجاه العلمي لدى طالب الصف الخامس االعـدادي يف مـادة التـاريخ، ) املوجه

لة الفروق االحصائية بـني مجموعـات الكتـاب الـثالث، ومـن ثـم التحقـق مـن فرضـيات وتعرف دال

الكتاب عىل وفق املتغريين التابعني يف الكتاب وهام التحصـيل الـدرايس، واالتجـاه العلمـي يف مـادة 

 -:التاريخ وعىل ما يأيت

  التحصيل الدرايس                -1

فقـرة مـن نـوع اختيـار ) 40(ر التحصييل البعدي املكون من بعد انهاء التجربة طبق املؤلف االختبا

ًمن متعدد، وعولجت البيانـات احصـائيا الختبـار معنويـة الفـروق بـني متوسـطات درجـات طـالب 

والجـدول ) ONE-WAY-ANOVA(مجموعات الكتاب الثالث، واستخدام تحليل التباين االحادي 

 .يبني ذلك) 27(

 )27(جدول 

 .الحادي لدرجات طالب مجموعات الكتاب يف االختبار التحصييل البعدينتائج تحليل التباين ا

 )ف(قيمة 
 مصدر التباين

درجة  مجموع املربعات

 الحرية

متوسط 

 الجدولية املحسوبة املربعات

مستوى 

 الداللة

 1734.04 2 3468.08 بني املجموعات

 35.01 113 3957.21 داخل املجموعات

 64.567 155 7425.29 لكيلا

49.529 3.0718 0.05 
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اكـرب مـن القيمـة الفائيـة ) 49.529(ان القيمـة الفائيـة املحسـوبة والبالغـة ) 27(يتبني من الجدول 

مـام يـدل عـىل ان ) 0.05(ومستوى داللـة ) 113، 2(، عند درجتي حرية )3.0718(الجدولية البالغة 

وبـذلك .  مجموعـات الكتـاب الـثالثًهناك فرقا ذا داللة احصائية بني متوسـط درجـات الطـالب يف

ال يوجد فـرق ذو داللـة احصـائية بـني متوسـط ((ترفض الفرضية الصفرية االوىل التي تنص عىل انه 

درجات الطالب الذين يدرسون بالطرائق التدريسـية الـثالث، طريقـة املحـارضة، وطريقـة املناقشـة 

 )).لذي سيطبق عليهم يف نهاية التجربةالجامعية، وطريقة االستقصاء املوجه يف االختبار البعدي ا

ان تحليل التباين االحادي ال يكشف لنـا مصـادر الفـروق بـني مجموعـات الكتـاب، لـذلك اسـتخدم 

لتحدـيـد مـصـادر الـفـروق، واـجـراء املقارـنـات البعدـيـة ـبـني ) Sheffe test(املؤـلـف اختـبـار ـشـيفيه 

 :الكتاب وعىل ما يأيتمتوسطات كل مجموعتني تجريبيتني عىل حدة، عىل وفق فرضيات 

 املقارنة بني متوسط درجات طالب املجموعـة التجريبيـة االوىل التـي درسـت باسـتخدام طريقـة -1

املحارضة ومتوسط درجات طالب املجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخدام طريقة املناقشة 

 .يبني ذلك) 28(الجامعية والجدول 

 

 )28(جدول 

جموعة التجريبية االوىل واملجموعة التجريبية الثانية يف االختبار التحصييل معنوية الفروق بني امل

 البعدي

املتوسط  العدد نوع التدريس املجموعة قيمة شيفيه

 الحرجة املحسوبة الحسايب

مستوى 

 الداللة

التجريبية 

 االوىل

 14.57 37 طريقة املحارضة

التجريبية 

 الثانية

    املناقشة طريقة  

 الجامعية

39 21.49 
3.753 3.0718 0.05 
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اكـرب مـن قيمـة شـيفيه الحرجـة ) 3.753(ان قيمة شيفيه املحسوبة البالغة ) 28(يتبني من الجدول 

، وعليـه فـان الفـرق بـني املجموعـة التجريبيـة االوىل )0.05(عند مسـتوى داللـة ) 3.0718(البالغة 

الح املجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي درسـت واملجموعة التجريبية الثانية ذو داللـة احصـائية لصـ

ال ((وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية التي تنص عىل انـه . باستخدام طريقة املناقشة الجامعية

يوجد فرق ذو داللة احصائية بني متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية االوىل الـذين يدرسـون 

موعـة التجريبيـة الثانيـة الـذين يدرسـون بطريقـة بطريقة املحارضة ومتوسـط درجـات طـالب املج

 )).املناقشة الجامعية يف االختبار البعدي يف التحصيل الذي سيطبق عليهم يف نهاية التجربة

املقارنة بني متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية االوىل التي درسـت باسـتخدام طريقـة  -2

لثالثة التـي درسـت باسـتخدام طريقـة املحارضة ومتوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ا

 .يبني ذلك) 29(والجدول . االستقصاء املوجه

 

 )29(جدول 

معنوية الفروق بني املجموعة التجريبية االوىل واملجموعة التجريبية الثالثة يف االختبار التحصييل 

 البعدي

املتوسط  العدد نوع التدريس املجموعة قيمة شيفيه

 الحرجة املحسوبة الحسايب

مستوى 

 الداللة

 14.57 37 طريقة املحارضة التجريبية االوىل

 طريقة  التجريبية الثالثة

 االستقصاء املوجه

40 28 7.379 3.0718 0.05 
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اكـرب مـن قيمـة شـيفيه الحرجـة ) 3.379(ان قيمة شيفيه املحسوبة البالغة ) 29(يتبني من الجدول 

، وعليـه فـان الفـرق بـني املجموعـة التجريبيـة االوىل )0.05(عند مسـتوى داللـة ) 3.0718(البالغة 

واملجموعة التجريبية الثالثة ذو داللـة احصـائية لصـالح املجموعـة التجريبيـة الثالثـة التـي درسـت 

ال ((وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثالثة التي تنص عـىل انـه . باستخدام طريقة االستقصاء املوجه

 متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية االوىل الـذين يدرسـون يوجد فرق ذو داللة احصائية بني

بطريقة املحارضة ومتوسـط درجـات طـالب املجموعـة التجريبيـة الثالثـة الـذين يدرسـون بطريقـة 

 )).االستقصاء املوجه يف االختبار البعدي يف التحصيل الذي سيطبق عليهم يف نهاية التجربة

املجموعة التجريبية الثانيـة التـي درسـت باسـتخدام طريقـة  املقارنة بني متوسط درجات طالب -3

املناقشة الجامعية ومتوسـط درجـات طـالب املجموعـة التجريبيـة الثالثـة التـي درسـت باسـتخدام 

 .يبني ذلك) 30(والجدول . طريقة االستقصاء املوجه

 )30(                                      جدول 

التجريبية الثانية واملجموعة التجريبية الثالثة يف االختبـار التحصـييل معنوية الفروق بني املجموعة 

 البعدي

 قيمة شيفيه
 العدد نوع التدريس املجموعة

املتوسط 

 الحرجة املحسوبة الحسايب

مستوى 

 الداللة

طريقة املناقشة  التجريبية الثانية

 الجامعية
39 21.49 

قــة االستقصــاء طري التجريبية الثالثة

 املوجه
40 28 

3.678 3.0718 0.05 

 

ــدول  ــن الـج ــني ـم ــة ) 30(يتـب ــوبة البالـغ ــيفيه املحـس ــة ـش ــة ) 3.678(ان قيـم ــن قيـم ــرب ـم  اـك

ــة  ــة البالـغ ــيفيه الحرـج ــة ) 3.0718(ـش ــد مـســتوى دالـل ــني)0.05(عـن ــرق ـب ــان الـف ــه ـف  ، وعلـي
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لح املجموـعـة املجموـعـة التجريبـيـة الثانـيـة واملجموـعـة التجريبـيـة الثالـثـة ذو دالـلـة احـصـائية لـصـا

 .التجريبية الثالثة التي درست باستخدام طريقة االستقصاء املوجه

ال يوجـد فـرق ذو داللـة احصـائية بـني ((وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الرابعة التي تنص عىل انه 

متوسط درجات طـالب املجموعـة التجريبيـة الثانيـة الـذين يدرسـون بطريقـة املناقشـة الجامعيـة 

الب املجموعة التجريبية الثالثة الذين يدرسـون بطريقـة  االستقصـاء املوجـه يف ومتوسط درجات ط

 )).االختبار البعدي يف التحصيل الذي سيطبق عليهم يف نهاية التجربة

  االتجاه العلمي-2

طبق املؤلف مقياس االتجاه العلمي عىل مجموعـات الكتـاب الـثالث، والختبـار داللـة الفـروق بـني 

ت الكتاب يف االختبارين القـبيل والبعـدي، اسـتخدم املؤلـف تحليـل التبـاين درجات طالب مجموعا

 .يبني ذلك) 31(والجدول ) TOW-WAY-ANOVA(الثنايئ 

 )31(جدول 

نتائج تحليل التباين الثنايئ لالختبارين القبيل والبعدي لدرجات طالب مجموعات الكتاب يف 

 مقياس االتجاه العلمي

درجة  مجموع املربعات مصدر التباين

 الحرية

 )ف(قيمة  متوسط املربعات

 املحسوبة

مـســـتوى 

 الداللة

 24.8358 194404785 2 3888.957 أثر الطريقة

 42.9249 3360.728 1 3360.728 أثر االختبار

أثر تفاعل الطريقة 

 واالختبار

1044.0474 2 522.0237 6.667 
0.05 

   78.2932 226 17694.2636 الخطأ

    231 25987.996 الكيل

 

 ).4.6052(هي ) 2،226(ودرجتي حرية ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) ف(قيمة 

 ).6.6349(هي ) 1،226(ودرجتي حرية ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) ف(قيمة 
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وهـي أكـرب مـن القيمـة )  24.8358(ان القيمة الفائيـة املحسـوبة والبالغـة ) 31(يتبني من الجدول 

بالنسبة ألثـر ) 0.05(ومستوى داللة ) 226، 2(عند درجتي حرية ) 4.6052(دولية البالغة الفائية الج

وهـي أكـرب مـن القيمـة الفائيـة ) 42.9249(وبلغت القيمة الفائيـة املحسـوبة . الطريقة التدريسية

بالنـسـبة ألـثـر ) 0.05(ومـسـتوى دالـلـة ) 226، 1(عـنـد درجـتـي حرـيـة ) 6.6349(الجدولـيـة البالـغـة 

مام يدل عىل وجود فرق ذو داللة احصائية بني متوسط درجـات الطـالب يف )  قبيل، بعدي(ر االختبا

ال يوجـد (مجموعات الكتاب الثالث، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الخامسة التي تـنص عـىل انـه 

فرق ذو داللة احصائية بني متوسط درجات طـالب املجموعـات التجريبيـة الـثالث الـذين يدرسـون 

حارضة، وطريقـة املناقشـة الجامعيـة، وطريقـة االستقصـاء املوجـه يف االختبـارين القـبيل بطريقة امل

 ).والبعدي يف تنمية االتجاه العلمي

ان تحليل التباين الثنايئ ال يكشف لنا مصادر الفروق بني مجموعات الكتاب الثالث، لـذلك اسـتخدم 

 املقارنات البعدية بني متوسـطات كـل لتحديد مصادر الفروق، واجراء) Sheffe test(املؤلف اختبار 

 :ًمجموعتني تجريبيتني عىل حدة استنادا اىل فرضيات الكتاب وعىل ما يأيت

 املقارنة بني متوسط درجات طالب املجموعـة التجريبيـة االوىل التـي درسـت باسـتخدام طريقـة -1

ام طريقة املناقشة املحارضة ومتوسط درجات طالب املجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخد

 .يبني ذلك) 32(الجامعية والجدول 
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 )32(جدول 

معنوية الفروق بني املجموعـة التجريبيـة االوىل واملجموعـة التجريبيـة الثانيـة يف مقيـاس االتجـاه 

 العلمي

املتوسط  العدد نوع التدريس املجموعة قيمة شيفيه

 الحرجة املحسوبة الحسايب

مستوى 

 الداللة

ة التجريبي

 االوىل

 116.8919 37 طريقة املحارضة

التجريبيــــــة 

 الثانية

طريقــة املناقشــة 

 الجامعية

39 126.4615 
9.5696 4.6052 0.05 

 

اكرب مـن قيمـة شـيفيه الحرجـة ) 9.5696(ان قيمة شيفيه املحسوبة البالغة ) 32(يتبني من الجدول 

ق بـني املجموعـة التجريبيـة االوىل وعليـه فـان الفـر) 0.05(عنـد مسـتوى داللـة ) 4.6052(البالغة 

واملجموعة التجريبية الثانية ذو داللـة احصـائية لصـالح املجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي درسـت 

ال (باستخدام طريقة املناقشة الجامعية وبذلك ترفض الفرضية الصفرية السادسة التي تنص عىل انه 

املجموعة التجريبية االوىل الـذين يدرسـون يوجد فرق ذو داللة احصائية بني متوسط درجات طالب 

بطريقة املحـارضة ومتوسـط درجـات طـالب املجموعـة التجريبيـة الثانيـة الـذي يدرسـون بطريقـة 

 ).املناقشة الجامعية يف االختبارين القبيل والبعدي يف تنمية االتجاه العلمي

درسـت باسـتخدام طريقـة  املقارنة بني متوسط درجات طالب املجموعـة التجريبيـة االوىل التـي -2

املـحـارضة ومتوـسـط درـجـات ـطـالب املجموـعـة التجريبـيـة الثالـثـة الـتـي درـسـت باـسـتخدام طريـقـة 

 .يبني ذلك) 33(االستقصاء املوجه، والجدول 
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 )33(جدول 

 لثةمعنوية الفروق بني املجموعة التجريبية االوىل واملجموعة التجريبية الثا

 يف مقياس االتجاه العلمي

 املجموعة

 

مستوى  الحرجة املحسوبة املتوسط الحسايب العدد نوع التدريس

 الداللة

 116.8919 37 طريقة املحارضة التجريبية االوىل

التجريبية 

 الثالثة

 طريقة االستقصاء املوجه
40 131.975 

15.0831 4.6052 0.05 

 

اكرب من قيمة شـيفيه الحرجـة ) 15.0831(فيه املحسوبة البالغة ان قيمة شي) 33(يتبني من الجدول 

، وعليـه فـان الفـرق بـني املجموعـة التجريبيـة االوىل )0.05(عند مسـتوى داللـة ) 4.6052(البالغة 

واملجموعة التجريبية الثالثة التي درست باسـتخدام طريقـة االستقصـاء املوجـه ذو داللـة احصـائية 

الثالثة التي درست باستخدام طريقـة االستقصـاء املوجـه وبـذلك تـرفض لصالح املجموعة التجريبية 

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بني متوسط درجـات (الفرضية الصفرية السابعة التي تنص عىل انه 

ـطـالب املجموـعـة التجريبـيـة االوىل اـلـذين يدرـسـون بطريـقـة املـحـارضة ومتوـسـط درـجـات ـطـالب 

ين يدرسون بطريقة االستقصاء املوجه يف االختبارين القـبيل والبعـدي املجموعة التجريبية الثالثة الذ

 ).يف تنمية االتجاه العلمي

 املقارنة بني متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية الثانيـة التـي درسـت باسـتخدام طريقـة -3

املناقشة الجامعية ومتوسـط درجـات طـالب املجموعـة التجريبيـة الثالثـة التـي درسـت باسـتخدام 

 .يبني ذلك) 34(والجدول . طريقة االستقصاء املوجه
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 )34(                                  جدول 

 معنوية الفروق بني املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة التجريبية الثالثة 

 يف مقياس االتجاه العلمي

املتوسط  العدد نوع التدريس املجموعة

 الحسايب

مستوى  الحرجة املحسوبة

 لداللةا

طريقة املناقشة  التجريبية الثانية

 الجامعية
39 126.4615 

 131.975 40 طريقة االستقصاء املوجه التجريبية الثالثة

5.5135 4.6052 0.05 

 

 

اكرب مـن قيمـة شـيفيه الحرجـة ) 5.5135(ان قيمة شيفيه املحسوبة البالغة ) 34(يتبني من الجدول 

ـة  ـد مـسـتوى دال) 4.6052(البالـغ ـة عـن ـة ) 0.05(ـل ـة الثانـي ـة التجريبـي ـني املجموـع ـرق ـب ـد ـف اذ يوـج

واملجموعة التجريبية الثالثة التي درست باستخدام طريقة االستقصاء املوجه ولكنه ليس بذي داللـة 

احصائية ولهذا ال يوجد فرق بني املجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخدام طريقة املناقشـة 

ة التجريبية الثالثة التي درست باستخدام طريقة االستقصـاء املوجـه وبـذلك الجامعية وبني املجموع

ال يوجـد فـرق ذو داللـة احصـائية بـني متوسـط (تقبل الفرضية الصفرية الثامنة التي تنص عىل انه 

درـجـات ـطـالب املجموـعـة التجريبـيـة الثانـيـة الـتـي درـسـت باـسـتخدام طريـقـة املناقـشـة الجامعـيـة 

جموعة التجريبية الثالثة التي درست باستخدام طريقة االستقصاء املوجه ومتوسط درجات طالب امل

 ).يف االختبارين القبيل والبعدي يف تنمية االتجاه العلمي
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 -: تفسري النتائج-ً:ثانيا

 -:من خالل عرض نتائج الكتاب الحايل يالحظ ما يأيت

 ).املتغري التابع األول(النتائج التي تتعلق بالتحصيل الدرايس  -1

  تفوق املجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي درسـت باسـتخدام طريقـة املناقشـة الجامعيـة عـىل

ًاملجموعة التجريبية االوىل التي درست باستخدام طريقة املحـارضة بفـرق دال احصـائيا وعنـد 

ويعزى سبب هذا التفوق اىل الدور الذي تؤديه طريقة املناقشة ). 28(، جدول )0.05(مستوى 

زيادة دافعية الطـالب للـتعلم مـن خـالل قيـام املـدرس باتاحـة الفرصـة للطـالب الجامعية يف 

باملشاركة الفعلية يف الدرس والتعبري عن آرائهم بحرية واحرتام وجهات نظـرهم، فضـالً عـن ان 

هذه الطريقة التدريسية تجعل الطالب محور العملية التعليمية وهـذا يـنعكس عـىل الطـالب 

لدراسية ورسوخها يف اذهان الطالب وزيادة تحصيلهم الدرايس، ولهذا يف فهم واستيعاب املادة ا

اشارت بعض الدراسات اىل اهمية طريقة املناقشة الجامعية يف رفع كفاية عملية التعلم، وهذه 

الخزرجـي، (، ودراسـة )Fitzgaerdld, 1977(النتيجة تتفق والنتائج التي توصلت اليها دراسـة 

السـامرايئ، (، و) Atherton, 1972(وتختلـف مـع دراسـتي ) 1986الجبوري، (، ودراسة )1985

 .اللتني أثبتتا عدم فاعلية طريقة املناقشة الجامعية يف التحصيل الدرايس) 1987

  تفـوق املجموـعـة التجريبيـة الثالـثـة التـي درـسـت باسـتخدام طريـقـة االستقصـاء املوـجـه ـعـىل

 املحـارضة يف التحصـيل بفـرق دال املجموعة التجريبية االوىل التـي درسـت باسـتخدام طريقـة

واملجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي درسـت ) 29(، جدول )0.05(ًاحصائيا وعند مستوى داللة 

ًباستخدام طريقـة املناقشـة الجامعيـة يف التحصـيل بفـرق دال احصـائيا وعنـد مسـتوى داللـة 

 ). 30(، جدول )0.05(

 جريبية الثالثة الـذين درسـوا باسـتخدام طريقـة ويعزى سبب هذا التفوق اىل ان طالب املجموعة الت

االستقصاء املوجه ميارسون مختلف العمليـات العقليـة والنشـاطات التعليميـة ذات الصـلة مبوضـوع 

الدرس والتي تساعد عىل شد انتبـاههم وتثـري دافعيـتهم للتعلـيم، فضـالً عـن ان طريقـة االستقصـاء 

  محـور العمليـة التعليمـيـة وتنقلـه مـن اـلـدور املوجـه مـن الطرائـق التدريـسـية التـي تعـد الطاـلـب
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السلبي الذي يقترص عىل االنصات وعـدم املشـاركة الفعليـة يف املواقـف التعليميـة املختلفـة اىل 

الدور االيجايب الذي يتصف بالجدية والحيوية واملشاركة يف الفعلية يف كل املواقف التعليميـة يف 

قصاء املوجه تتيح للطالب الفرصة للمشاركة الفعليـة يف غرفة الدراسة، فضالً عن ان طريقة االست

املوقف التعليمي، فهي تضع الطـالب يف موقـف يـدفعهم اىل املشـاركة والتفكـري والكتـاب عـن 

معلومات جديدة، وتنظيمها وتقوميها ومن ثم التوصل اىل قرار او حل للمشكلة، وتشجعهم عىل 

ديدة، وهذا يؤدي اىل تنمية تفكريهم واسـتمتاعهم تعميم النتائج التي توصلوا اليها يف مواقف ج

بالتعلم، ويشجعهم عىل االعتامد عىل النفس والرغبة يف الـتعلم، ويتـيح التـدريس وفـق طريقـة 

االستقصاء املوجه املجال للطالب يك يطلعوا عىل مصادر متعددة، وتعدد القـراءات التـي تتعلـق 

طالع وبذلك تتكون لديهم خلفية معرفيـة عـن باملوضوع الواحد يشجع الطالب عىل الكتاب واال

ًزيادة عىل ذلك استخدام املـدرس يف طريقـة االستقصـاء املوجـه عـددا مـن االسـاليب . املوضوع

. واالنشطة التي تثـري اهـتامم الطـالب، وتـدفعهم للمشـاركة بدرجـة كبـرية يف املوقـف التعلمـي

 ).63، ص1995الساملي، (

 العمـري، (و) 1988نشـوان، (و ) 1982خليفـة، ( كـل مـن وتتفق هذه النتيجة ونتائج دراسات

التي اثبتت فاعلية طريقة االستقصاء املوجـه يف ) 2001امللييك، (و )  1996العبيدي، (و ) 1990

 .التحصيل الدرايس

 

 -):املتغري التابع الثاين(النتائج التي تتعلق باالتجاه العلمي  -2

 اسـتخدام طريقـة املناقشـة الجامعيـة عـىل تفوق املجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي درسـت ب

املجموعة التجريبية االوىل التي درست باستخدام طريقة املحـارضة يف تنميـة االتجـاه العلمـي 

 ).32(، جدول)0.05(بفرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة 

  ويعزى هذا التفوق اىل ان طريقة املناقشـة الجامعيـة متـنح الطـالب القـدرة عـىل

ًوـقــوة يف الحـجــة، واـســتخدام املنـطــق، وـســلوكا طبيعـيــا يف التـفــاهم التعـبــري،  ً 

فالطالب املناقش يفكـر، ويتأمـل يف املوضـوع ). 243، ص1998الطشاين، . (واالقناع

 املعروض للمناقشة، فهو يـتفحص افكـاره مـثلام يـتفحص آراء اقرانـه ويتمحصـها، 
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عية تـربر ذلـك وال يخضـع لتـأثري وهو مستعد لتبديآلرائه وتعـديلها اذا قوبلـت بادلـة موضـو

فهي تسهم يف اكسابهم االسلوب الدميقراطي القـائم عـىل ). 80، ص1996يعقوب، (العواطف 

احرتام رأي اآلخرين، وعـدم الـترسع يف اصـدار الحكـم، مـام يسـهم ذلـك يف تشـكيل وتنميـة 

ملجموعـة يف حني مل يحصـل هـذا التفـوق يف ا) 204، ص1994زيتون، . (االتجاه العلمي لديهم

التجريبية االوىل التي درست باستخدام طريقة املحارضة، بسبب طبيعة طريقة املحارضة التي 

تعتمد عىل التلقني وعدم فسح املجال امام الطالب ألخذ دورهم الفاعل يف املواقف التعليمية 

 .املختلفة

 وـجـه ـعـىل تفـوق املجموـعـة التجريبيـة الثالـثـة التـي درـسـت باسـتخدام طريـقـة االستقصـاء امل

املجموعة التجريبية االوىل التي درست باستخدام طريقة املحـارضة يف تنميـة االتجـاه العلمـي 

 ).33(، جدول)0.05(بفرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة 

  ويـعـزى ـهـذا التـفـوق اىل ان طريـقـة االستقـصـاء املوـجـه لـهـا أـثـر كـبـري يف اكـسـاب االتجاـهـات

بهـذه الطريقـة التدريسـية يكتسـب اتجاهـات ايجابيـة نحـو االيجابية، فالطالب الذي يـدرس 

فضالً عن ان هذه الطريقة التدريسية   تعد من ). 265، ص1977جابر، (املوضوع الذي يدرسه 

اكرث طرائق التدريس فاعلية يف تنمية االتجاه العلمي لدى الطالب، وذلـك ألنهـا تتـيح الفرصـة 

انفسهم، وتساعد عىل زيـادة مسـتوى طمـوحهم امامهم ملامرسة عمليات التقيص واالكتشاف ب

فاالستقصاء املوجه يعد ). 136، ص1994زيتون، . (وتنمية اتجاههم العلمي ومواهبهم االبداعية

طريقة للبحث والوصول اىل الحقيقة يف شتى انواع املعرفة االنسانية، وان توجيه الطالب اىل ان 

ت ما يتعلمون مـن قبـل مدرسـهم ينمـي يتعلموا بانفسهم ومساعدتهم الكتشاف معاين ودالال

، )68، ص1992األمـني، . (املهارات والقيم واالتجاهات العلمية الجل التعلم وادراك ما يتعلمون

فضالً عن ان هذه الطريقة التدريسية تسعى اىل تطوير اتجاهـات الطـالب الكتشـاف املسـائل 

. احرتام وجهـات النظـر املختلفـةاالجتامعية وفهمها ومحاولة ايجاد الحلول لها، وتعودهم عىل 

 ).277، ص1998الطشاين، (



 181 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 

  عدم وجود فرق ذو داللة احصائية بـني املجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي درسـت باسـتخدام

طريقة املناقشة الجامعية وبـني املجموعـة التجريبيـة الثالثـة التـي درسـت باسـتخدام طريقـة 

 ). 34( جدول االستقصاء املوجه يف تنمية االتجاه العلمي،

  ويعزى ذلك إىل ان كل من طريقتي املناقشة الجامعية واالستقصاء املوجه تعدان مـن الطرائـق

التدريسية التي تهتم مبيول واتجاهـات الطـالب ورغبـاتهم وطموحـاتهم، فهـي تثـري حامسـهم 

 ).51، ص1992األمني، (وتساعدهم عىل ابراز قابلياتهم ونشاطاتهم 

ـدى الطــالب، وإن هــاتني الطــريقتني ال ـان مجــاالت االتجــاه العلمــي ـل تدريســيتني تنمـي

زيـادة عـىل ). 21، ص1998خليفة، . (كاملوضوعية، وحب األستطالع، وتحمل املسؤولية، وسعة األفق

ًذلك تعطيان الطالب دورا مهـام يف عمليـة التعلـيم، والحريـة الكافيـة الختيـار املواقـف التعليميـة  ً

 ). 204، ص1994زيتون، (الفادة من املوقف التعليمي األفضل ًالصحيحة التي تكون دافعا له ل

ويعد املدرس من اهم العوامل التي تساعد عـىل منـو او تعطـل االتجـاه لـدى الطـالب، ألن 

، 1969خليـل، (الطالب محبون للتقليد، والقدوة الحسنة يف الرتبية اكرث فاعليـة مـن أي عامـل آخـر 

 ).45ص

هم وسائل تنمية االتجاه العلمـي لـدى الطـالب، هـو  أن من ا1968ويرى سليم ونادر، 

تأكيد املدرس لها يف اثناء الدرس ورغبته يف تنميتهـا بصـورة مبـارشة وال يرتكهـا تتكـون بصـورة 

واملدرس وحده الذي يستطيع ان يوفر املناخ املناسـب ). 101، ص1968سليم ونادر، (عشوائية 

ش هـو وطالبـه مـا يتضـمنه الكتـاب او املـادة يف غرفة الدراسة لتنمية االتجـاه العلمـي فينـاق

الدراسية التي يدرسونها من آراء وافكـار وعبـارات او مـا يعرضـه الطـالب مـن اآلراء واالفكـار 

الخاصة بهم فضالً عن مناقشة االفكار واملعتقدات الخاطئـة الشـائعة يف البيئـة التـي يعيشـون 

 لطـالب الـذين يظهـرون يف سـلوكهمفيها، ويوفر لهـم الفرصـة للتعبـري عـن آرائهـم، وتشـجع ا

فضـالً عـن ان املـدرس يسـعى إىل جعـل الطـالب ). 177، ص1974كـاظم، ( مثل هـذا االتجـاه 

ـف  ـروف واملواـق ـوفري الـظ ـري، وـت ـه يف التفـك ـوب فـي ـاه املرـغ ـاد االتـج ـىل ادراك ابـع ـادرين ـع  ـق
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يع املسـتمر لـه والحـد مـن التعليمية التي ميكن ان ميارسوا فيها االتجاه الجديـد، واالثابـة أو التشـج 

 ).47، ص1978اللقاين، (ًاالتجاه القديم ودعمه سلبيا 

يف اثناء اسـتخدامه لطريقتـي ) املدرس(وهذا ما تم اتخاذه يف الكتاب الحايل اذ أتاح املؤلف 

املناقشة الجامعية واالستقصاء املوجه الفرصة للطالب يف مناقشـة اآلراء واالفكـار واملعتقـدات التـي 

واتاحة الفرصة لكل طالب يف التعبـري عـن رأيـه والحكـم ) موضوع الكتاب( املادة العلمية وردت يف

عىل اآلراء واالفكار املختلفة عـىل اسـاس االدلـة الكافيـة التـي تسـتند اىل الحقـائق العلميـة، والتـي 

 .ساعدت عىل تنمية االتجاه العلمي لدى الطالب يف مادة التاريخ

  االستنتاجات-ً:ثالثا

 -:وء النتائج التي تم ذكرها ميكن للمؤلف ان يستنتج ما يأيتيف ض

ان استخدام طريقة االستقصاء املوجه وطريقة املناقشة الجامعية يف تـدريس مـادة التـاريخ،  -1

ًيسهم يف زيادة فاعلية عمليـة التـدريس ورفـع كفايتهـا اكـرث مـن طريقـة املحـارضة مقاسـا 

 .بالتحصيل الدرايس واالتجاه العلمي للطالب

 ان استخدام طريقتي االستقصاء املوجه واملناقشة الجامعية يف تدريس مادة التاريخ يتطلـب  -2

ًمن مدريس هذه املادة جهدا كبريا ووقتا اضافيا اكرث مام هو مطلوب يف طريقة املحارضة ً ً ً. 

ً ان استخدام طريقتي االستقصاء املوجه واملناقشـة الجامعيـة يجعـل الطالـب نشـطا وفـاعالً  -3

مام يضيف عىل املواقف التعليمية طابع الجدية والتواصل واملتابعة مـن . وقت الدرسطوال 

وهذا مـا ظهـر . قبل الطالب، يف حني مل يتحقق ذلك باستخدام طريقة املحارضة يف التدريس

 .من خالل األثر االيجايب الفاعل يف نتائج التحصيل الدرايس واالتجاه العلمي عندهم

 املوجه واملناقشة الجامعية اثر فاعل يف تنمية االتجـاه العلمـي لـدى  كان لطريقتي االستقصاء -4

 . الطالب

 . مل يكن لطريقة املحارضة اثر يف تنمية االتجاه العلمي يف مادة التاريخ لدى الطالب -5

ــق التدريســـية  -6 ــا مـــع الطراـئ ــاب تفـــاعلوا تفـــاعالً ايجابـي  ً ان طـــالب مجموعـــات الكـت
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 ذلك عىل تنمية اتجاههم العلمي يف مادة التـاريخ مـا عـدا املتبعة يف تجربة الكتاب وانعكس

 .طالب املجموعة التجريبية االوىل التي درست باستخدام طريقة املحارضة فلم يحصل ذلك

 ان طريقة االستقصاء املوجـه اكـرث فاعليـة يف التـدريس، فهـام يتيحـان للطـالب فرصـة كبـرية  -7

 فرصة التزود باملهارات الكتابية التي تعينهم للمشاركة يف املوقف التعليمي، كام يتيحان لهم

 .عىل الوصول اىل املعلومات، وبذلك فهي تشجع الطالب عىل التعلم الذايت

 

 الخامتة

 ..التوصيات 

 -:يف ضوء نتائج الكتاب الحايل، يويص املؤلف مبا يأيت

ن رضورة اـعـادة النـظـر مـبـادة الـتـاريخ للـصـف الـخـامس االديب بحـيـث تتـضـمن موـضـوعات ميـكـ -1

 .تدريسها بطريقة املناقشة الجامعية وطريقة االستقصاء املوجه

رضورة ادخال مدريس مادة التاريخ يف املرحلة االعدادية يف دورات تدريبية لغرض تدريبهم عـىل  -2

 .كيفية استخدام طريقة املناقشة الجامعية وطريقة االستقصاء املوجه اثناء تدريسهم مادة التاريخ

طرائق التدريس يف كليات الرتبية والرتكيز عـىل طريقـة املناقشـة الجامعيـة رضورة العناية مبادة  -3

 .وطريقة االستقصاء املوجه عند اعداد املدرسني ملهنة التدريس

رضورة قيام وزارة الرتبية باصدار كراس او كتيب صغري يتضمن طرائق تدريسية مختلفـة، ومنهـا  -4

ه، وكيفية استخدام كل طريقة منها يف التـدريس طريقة املناقشة الجامعية وطريقة االستقصاء املوج

 .يوزع عىل مدريس مادة التاريخ او يوضع يف مكتبة املدرسة وعده دليل عمل لهم

رضورة مواكبة املديرية العامة لالعـداد والتـدريب يف وزارة الرتبيـة التطـور العلمـي واملهنـي يف  -5

 البحوث والدراسات والكتـب واملجـالت العامل واالطالع عىل ما يستجد يف مجال طرائق التدريس من

 .والدوريات وترجمتها لالفادة منها من خالل اطالع مدريس مادة التاريخ عليها
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رضورة استخدام مدريس مادة التاريخ يف املرحلة االعدادية لطريقة املناقشة الجامعيـة  وطريقـة  -6

لدرايس للطـالب ألنهـام يتناسـبان االستقصاء املوجه يف التدريس لدورهام الفاعل يف زيادة التحصيل ا

 .مع املستوى الدرايس والنضج العقيل لهم

تضمني مادة التاريخ للصف الخامس االديب موضوعات من شأنها ان تساعد عـىل تنميـة االتجـاه  -7

 .العلمي واالبتعاد عن االفكار الخرافية واعتامد املوضوعات التي تستند اىل الحقائق العلمية واملنطق

 مدريس مادة التاريخ من املرشفـني االختصاصـني  عنـد زيـارتهم لهـم اىل اسـتخدام رضورة توجيه -8

 .طريقة املناقشة الجامعية وطريقة االستقصاء املوجه اثناء تدريسهم ملادة التاريخ

حث مدريس مادة التاريخ عىل تنمية االتجاه العلمي يف مـادة التـاريخ لـدى طلبـتهم باسـتخدام  -9

 تساعد يف تنمية االتجاه العلمي وتتيح لهم الفرصة لتنميـة قابليـاتهم يف النشاطات والفعاليات التي

 .البحث والدراسة

رضورة اعـتامد طريـقـة املناقـشـة الجامعـيـة وطريقـة االستقـصـاء املوـجـه يف ـتـدريس ـمـادة  -10

 .التاريخ ملا لها من امكانية يف تنمية االتجاه العلمي لدى الطالب
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 قامئة مراجع الكتاب

 ان الكريمالقر

 -:  املراجع العربية-:أوالً

، بـريوت، 1، طمبـادئ يف طـرق التـدريس العامـة). بدون تـاريخ( آل ياسني، محمد حسني  -1

 .املكتبة العرصية

، عامن، دار عـامن 1، طمبادئ القياس والتقييم يف الرتبية). 1989( ابراهيم، عاهد وآخرون  -2

 .للنرش والتوزيع

 .، دار املعارف، مرص4، طاملوجه الفني ملدريس اللغة العربية ).1968( ابراهيم، عبد العليم  -3

 .، القاهرة، مكتبة مرص4، طاملناهج). 1975( ابراهيم، عبد اللطيف فؤاد  -4

، منشـأة املعـارف، املنـاهج املعـارصة). 2000( ابراهيم، فوزي طه، ورجـب احمـد الكلـزة  -5

 .االسكندرية

، 2، طسـة العلميـة للسـلوك االجتامعـيالدرا). 1961( ابراهيم، نجيـب اسـكندر وآخـرون  -6

 .القاهرة، مؤسسة املطبوعات الحديثة

، اـسـرتاتيجيات حديـثـة يف طراـئـق ـتـدريس العـلـوم). 1999( اـبـو جالـلـة، ـصـبحي حـمـدان  -7

 .االمارات العربية املتحدة، العني، مكتبة الفالح للنرش والتوزيع

القـاهرة، مكتبـة االنجلـو ، التقـويم الـنفيس). 1976( ابو حطب، فؤاد وسيد احمد عـثامن  -8

 .املرصية

 .، الكويت، مكتبة الفالحمدخل اىل مناهج البحث الرتبوي). 1989( ابو عالم، رجاء محمود  -9

مبـادئ القيـاس الـنفيس والتقـويم الرتبـوي للطالـب الجـامعي ). 1979( ابو لبدة، سـبع محمـد  -10

 .، عامن، مطبعة عامنواملعلم العريب
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، طرائق التـدريس مـنهج، اسـلوب، وسـيلة). 2001(م عثامن يوسف  االحمد، ردينة عثامن، وحذا -11

 .، عامن، دار املناهج للنرش والتوزيع1ط

التفسري النفيس لالتجاهات العلمية، صحيفة الرتبيـة، العـدد االول، ) 1972( احمد، لطفي بركات  -12

 .السنة الخامسة والعرشون

ـالم  -13 ـد الـس ـد عـب ـد، محـم ـو). 1960( احـم ـنفيس والرتـب ـاس اـل ـة النهضــة يالقـي ـاهرة، مكتـب  ، الـق

 .املرصية

 .، القاهرة2، طالقياس النفيس والرتبوي). 1976( ـــــــــــ  -14

 .، القاهرة، مكتبة النهضة املرصيةالقياس النفيس والرتبوي). 1981( ـــــــــــ  -15

، وزارة التعـلـيم الـعـايل والبـحـث التـقـويم والقـيـاس). 1990( االـمـام، مـصـطفى محـمـود وآـخـرون  -16

 .، جامعة بغداد، كلية الرتبية، دار الحكمة للطباعة والنرشالعلمي

طرق تدريس املواد االجتامعيـة للصـفوف الثانيـة ملعاهـد اعـداد ). 1986( االمني، شاكر محمود  -17

 .، بغداد، مطبعة وزارة الرتبية8، طاملعلمني

د طرق تـدريس املـواد االجتامعيـة للصـفني الرابـع والخـامس معاهـ). 1990(ـــــــــــ  -18

 ، مطبـعـة مـنـري،2، طاـعـداد املعلـمـني واملعـلـامت والـصـف الـثـاين معاـهـد املعلـمـني

 . بغداد

 ، بـغـداد، دار الحكـمـة للطباـعـةاـصـول ـتـدريس اـملـواد االجتامعـيـة). 1992( ــــــــــــ وآـخـرون  -19

 . والنرش

ــه  -20 ــاقر، ـط ــة). 1950( ـب ــارات القدمـي ــة يف الحـض ــةمقدـم ــارة والطباـع ــة التـج ــداد، رشـك  ، بـغ

 . املحدودة

اثر التدريس باستخدام بعض التقنيات الرتبويـة يف تنميـة ). 1997( الباوي، عباس عبد عيل عبود  -21

املعلمني نحو مادة الجغرافيـة، اطروحـة دكتـوراه غـري منشـورة، / االتجاهات العلمية للطلبة

 .جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد
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ـب  -22 ـايف حبـي ـونس، وـع ـى ـي ـري، مـن ـ). 1985( بـح ـنهج والبـح ـدريساـمل ـة . ث اـمل ـة جامـع  مطبـع

 .بغداد

بناء مقياس لقياس االتجـاه العلمـي ملعلمـي املرحلـة ). 1984(البدري، سمرية موىس عبد الرزاق  -23

 .االبتدائية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد

ــة، الـقــاه2، طاالختـبــارات واملـقــاييس العقلـيــة). 1957( برـكــات، محـمــد خليـفــة  -24  رة، مكتـب

 . مرص

ـة). 1976( البـغـدادي، محـمـد رـضـا  -25 ـة ـعـدة ـطـرق لـتـدريس وـحـدة الوراـث ـة ـمـدى فاعلـي  مقارـن

  لطـالب دور املعلـمـني واملعـلـامت، اطروحـة دكـتـوراه ـغـري منشـورة، جامـعـة اـسـيوط، كلـيـة

 . الرتبية

، دريساالهداف واالختبـارات بـني النظريـة والتطبيـق يف املنـاهج وطـرق التـ). 1980( ــــــــــ  -26

 .الكويت، مكتبة الفالح

االحصـاء الوصـفي واالسـتداليل يف الرتبيـة ). 1977( البيايت، عبد الجبار توفيق، وزكريا اثناسـيوس  -27

 .، بغداد، مطبعة مؤسسة الثقافة العامليةوعلم النفس

، ترجمة احمد خريي، وجابر عبد الحميد جابر، القاهرة، اساسيات املناهج). 1962( تايلور، رالف  -28

 .ار النهضة العربيةد

، االسـكندرية، مكتبـة املعـارف مفـاهيم اساسـية يف الرتبيـة). 1983( تريك، عبد الفتاح، وآخـرون  -29

 .الحديثة

ـب  -30 ـايف حبـي ـد، وـع ـد الحمـي ـابر عـب ـابر، ـج ـدريس). 1967(ـج ـيات الـت ـةأساـس ـداد، مطبـع  ، بـغ

 . العاين

 .لعربية، القاهرة، دار النهضة اعلم النفس الرتبوي). 1977( ـــــــــــ  -31

 .، القاهرة، دار النهضة العربية1، طالتعلم وتكنلوجيا التعليم). 1982( ـــــــــــ  -32

 .، القاهرة، دار النهضة العربية8، طالتقويم والقياس الرتبوي). 1983(ــــــــــ  -33
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طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية ). 2000( جامل، عبد الرحمن عبد السالم  -34

 .سالتدري

اتجاهـات حديثـة يف تـدريس املـواد ). 1983( الجرب، سـليامن محمـد، ورس الخـتم عـثامن عـيل  -35

 .، دار املريخاالجتامعية

اثر استخدام طريقتـي االستقصـاء واملناقشـة يف تنميـة التفكـري ). 1996( الجبوري، صبحي ناجي  -36

اد املعلـامت، الناقد عند تدريس مادة الجغرافية لدى طالبات الصف الثالـث يف معهـد اعـد

 .اطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد

دراسـة مقارنـة بـني طريقـي املناقشـة واملحـارضة يف ). 1986( الجبوري، عمـران جاسـم محمـد  -37

تدريس مادة االدب والنصوص يف الصف الخـامس الثـانوي، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، 

 . ابن رشدجامعة بغداد، كلية الرتبية،

توجيـه املنـاهج (الوقائع الكاملة للندوة العلميـة حـول ). 1984(جمهورية العراق، وزارة الرتبية  -38

املنعقـدة يف بغـداد ) ووسائل التدريس لتعزيز شخصية الطالب وثقته بنفسه واتخـاذ القـرار

 .192، العدد 2، جـ9/12/1982-8للفرتة من 

، مديرـيـة 1، طاالـهـداف الرتبوـيـة يف القطـر العراـقـي). 1986( جمهوريـة الـعـراق، وزارة الرتبيـة  -39

 ).1(مطبعة وزارة الرتبية، رقم 

، مطـابع 38، طالتاريخ الحديث للصف الخـامس االديب). 2000( جمهورية العراق، وزارة الرتبية  -40

 .الدستور التجارية

باسـاليبهم التفكري الناقد لدى طلبة جامعة بغـداد وعالقتـه ). 1992( الجنايب، فاضل زامل صالح  -41

 .املعرفية، اطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد

، الجمعية العراقية للعلوم الرتبويـة 2مجلة وقائع وبحوث، جـ). 1975(حجاج، عبد الفتاح احمد  -42

 .والنفسية

، مفهـوم املـنهج، بحـث منشـور يف مجلـة االسـتاذ). 2002( الحسناوي، حاكم موىس عبد خضـري  -43

 ).46(جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد، العدد 
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، بغـداد، دار مـنهج البحـث التـاريخي). 1992( حسني، محسن، ومحمد عبـد الـرحمن العـزاوي  -44

 .الحكمة للطباعة والنرش

، الكويـت، مكتبـة 1، ططـرق التـدريس العامـة). 2000( الحرصي، عيل منري، ويوسف العنيـزي  -45

 .الفالح للنرش والتوزيع

، االردن، دار الرتبيـة تدريس الجغرافية، مبادئها واساليبها الخاصـة). 1986(حمدان، محمد زياد   -46

 .الحديثة

، ـعـامن، دار الرتبـيـة الـتـدريس املـعـارص، تطوراـتـه واـصـوله وعـنـارصه وطرـقـه). 1988( ــــــــــــ  -47

 .الحديثة

عيـة يف تحصـيل اثـر اسـتخدام طريقـة املناقشـة االجتام). 1985(الخزرجي، صباح ظاهر نصيف  -48

طالب الصف الرابع االعدادي العام يف مادة الجغرافية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعـة 

 .بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد

مقارـنـة ـبـني طريقـتـي االستقـصـاء وطريـقـة االلـقـاء يف ـتـدريس ). 1982( خليـفـة، ـغـازي ـجـامل  -49

 .ري غري منشورة، جامعة الريموكالجغرافية للصف االول الثانوي يف االردن، رسالة ماجست

درجـة تعـرف معلمـي الدراسـات االجتامعيـة يف املرحلـة ). 1988( ــــــــــ، وعيل كايد خريشة  -50

الثانوية للمهارات االستقصائية واثرها يف درجة تفضيل طلبـتهم النـواع االسـئلة واتجاهـاتهم 

 .، جامعة قطر)13(نحوها، مجلة البحوث الرتبوية، العدد 

، القاهرة، دار الكتاب تدريس العلوم مبدارس املرحلة الثانوية العامة). 1969(عيادة بياوي خليل،  -51

 .املرصي

 .، الدار القومية للطباعة والنرش146، العدد مفهوم الرتبية). 1966(خليل، نظمي  -52

، مجلـة مؤتـة، املجلـد االتجاهات نحو الفيزياء، بنيانها وقياسـها). 1989( الخلييل، خليل يوسف  -53

 ).1(لخامس العدد ا

 .، دار العلم للماليني، بريوتقاموس الرتبية). 1976( الخويل، محمد عيل  -54
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، وزارة التعليم العايل مناهج البحث الرتبوي). 1990( داود، عزيز حنا، وانور حسني عبد الرحمن  -55

 .والبحث العلمي، جامعة بغداد، دار الحكمة للطباعة والنرش

اـثـر اـسـتخدام الوـثـائق والنـصـوص التاريخـيـة بطريقـتـي ). 1994( اـلـدايني، جـبـار رـشـك ـشـناوة  -56

. املحارضة واملناقشة يف التحصيل واالتجاه نحو التاريخ لـدى طلبـة الصـف الرابـع االعـدادي

 .رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد

، عامن، دار العدوي 2، طياتاساليب تدريس االجتامع). 1987( دبور، مرشد، وابراهيم الخطيب  -57

 .للتوزيع

، عـامن، دار الرشوق للـنرش ًالنظريـة يف التـدريس وترجمتهـا عمليـا). 2000( دروزة، افنان نظري  -58

 .والتوزيع

االتجـاه العلمـي عنـد الطلبـة اليمنيـني يف املـرحلتني ). 1999( دغيش، طارق مكرد نـارش عبـده  -59

غري منشورة جامعـة بغـداد، كليـة الرتبيـة، ابـن الثانوية العامة والجامعية، اطروحة دكتوراه 

 .رشد

دراسـة اسـتطالعية عـن دور املعلـم ). 1974( دمعة، مجيد ابراهيم، وعبد الجبار توفيـق البيـايت  -60

وفعاليته يف ضـوء متطلبـات التطـور العلمـي والتكنلـوجي بغـداد، مركـز البحـوث الرتبويـة 

 .والنفسية

، الكويـت، مكتبـة 2، طات تـدريس املـواد االجتامعيـةاسرتاتيجي). 1991( دنيا، محمود طنطاوي  -61

 .الفالح

، املطبعـة الكاثوليكيـة، بحث يف نشـأة علـم التـاريخ عنـد العـرب). 1960( الدوري، عبد العزيز  -62

 .بريوت

ــعد  -63 ــنفس). 1977( رزوق، اـس ــم اـل ــوعة عـل ــاتموـس ــة للدراـس ــة العربـي ــريوت، املؤسـس  ، ـب

 . والنرش
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ييم كتب العلوم والرتبية الصحية للمرحلـة االبتدائيـة يف ضـوء تق). 1978( رسول، خليل ابراهيم  -64

تنميتها لالتجاهات العلمية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغـداد، كليـة الرتبيـة، ابـن 

 .رشد

، القـاهرة، مكتبـة االنجلـو املـدرس يف املدرسـة واملجتمـع). 1973( رضوان، ابو الفتـوح وآخـرون  -65

 .املرصية

، 2، طالتدريس، اهدافه، اسسه، اساليبه، تقوميه، نتائجـه وتطبيقاتـه). 1972( ريان، فكري حسن  -66

 .القاهرة، عامل الكتب

اسـاليب تـدريس االسـالمية، برنـامج الرتبيـة، املقـرر رقـم ). 1996( ريان، محمد هاشم وآخرون  -67

 .، عامن1لجامعة القدس املفتوحة، ط) 5424(

، املجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون  عـامل املعرفـةالتفكري العلمي، سلسـلة). 1989( زكريا، فؤاد  -68

 .واآلداب، الكويت

، وزارة التعلـيم االختبـارات واملقـاييس النفسـية). 1981( الزوبعي، عبد الجليل ابراهيم وآخرون  -69

 .العايل والبحث العلمي، جامعة املوصل، دار الكتاب للطباعة والنرش

 .، عامن1مية يف تدريس العلوم، طاالتجاهات وامليول العل). 1988( زيتون، عايش  -70

منو االتجاهات العلمية وفهم طبيعة العلم عند طلبة الرتبية يف الجامعة االردنية، ). 1988(ـــــــ  -71

 .، جامعة الكويت)18(املجلة الرتبوية، املجلد الخامس، العدد 

 .االردن، دار الرشوق للنرش والتوزيع، عامن، 1، طاساليب تدريس العلوم). 1994(ـــــــ  -72

، عـامن، دار الفكـر للطباعـة 4، طالتعلم والتعليم الصـفي). 1999( الزيود، نادر فهمي وآخرون  -73

 .والنرش والتوزيع

 تــأثري طريقتــي االستقصــاء واملناقشــة ). 1995( الســاملي، محســن بــن نــارص بــن يوســف  -74

ــدى طـــالب  يف التحصـــيل الفـــوري والتحصـــيل املؤجـــل ملـــادة الرتبيـــة االســـالمية ـل
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 االول الثـانوي يف احـدى مـدارس محافظـة مسـقط، دراسـة تجريبيـة، رسـالة ماجسـتري غـري الصف

 .منشورة، جامعة السلطان قابوس، كلية الرتبية والعلوم االسالمية

اثر استخدام طريقة املناقشة الجامعية يف تحصيل طـالب ). 1987(السامرايئ، قيص محمد لطيف  -75

الة ماجسـتري غـري منشـورة، جامعـة بغـداد، كليـة الصف الثاين متوسط يف مادة التاريخ، رسـ

 .الرتبية، ابن رشد

اثر استخدام طريقي املناقشـة وااللقائيـة مـع االحـداث الجاريـة يف تنميـة ). 1994(ـــــــــــــــ  -76

التفكري الناقد يف مادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاين يف معاهد اعداد املعلمني، اطروحـة 

 .جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشددكتوراه غري منشورة، 

 ، القـــاهرة، دار الكتـــابالتفكـــري العلمـــي). 1959( رسحـــان، الـــدمرداش، ومنـــري كامـــل  -77

 . املرصي

 .، القاهرة، مطبعة االنجلو املرصية2، طالتفكري العلمي). 1963( ــــــــــــــــ  -78

 .م للطباعة، القاهرة، دار العلو3، ط املناهــج). 1972( ــــــــــــــــ  -79

اـثـر طريقـة االستقـصـاء وطريقـة املناقشـة يف تنمـيـة مهـاريت التفـكـري ). 1984( سـعادة، جـودت  -80

االستقرايئ واالستنتاجي يف مادة التاريخ لطـالب الصـف الثالـث االعـدادي يف االردن، جامعـة 

 ).6(الريموك، مركز الدراسات االردنية، العدد 

ستقصـاء وطريقـة االلقـاء يف تـدريس الجغرافيـة، مقارنة بني طريقة اال). 1984(ــــــــ  -81

ــدد  ــانية، الـع ــوم االنـس ــة للعـل ــة العربـي ــة)13(املجـل ــع، جامـع ــد الراـب  ، املجـل

 . الكويت

 .، بريوت، دار العلم للمالينيمناهج الدراسات االجتامعية). 1984( ـــــــــ  -82

عـامن، دار الرشوق ، 2، طاساليب تدريس الدراسات االجتامعية). 2000( السكران، محمد احمد  -83

 .للنرش والتوزيع
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، دار النهضـة علم النفس االجتامعي). 1974( سالمة، احمد عبد العزيز، وعبد السالم عبد الغفار  -84

 .املرصية

، النجـف 1، طالجديد يف تـدريس العلـوم). 1968( سليم، محمد صابر، وسعد عبد الوهاب نادر  -85

 .االرشف، مطبعة النعامن

دراسـة تحليليـة السـاليب تقـديم املحـارضة ). 1988( حلمـي الجمـالن  سليامن، ممدوح، ومعني -86

 .كانون الثاين) 23(بجامعة البحرين، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد 

، مكتبـة االنجلـو 4، ط دراسـات يف املنـاهج). 1975( سمعان، وهيـب ابـراهيم، ورشـدي لبيـب  -87
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 )1(ملحق 

 استامرة املعلومات املوزعة عىل عينة الكتاب

 

 

 عزيزي الطالب

 -:يرجى تزويدي باملعلومات اآلتية

 :االسم الثاليث -1

 : الصف والشعبة -2

 : املدرسة -3

 : التحصيل الدرايس لألب أو ويل األمر -4

 : التحصيل الدرايس لألم -5

 : مهنة األب أو ويل األمر -6

 : مهنة األم -7

                   اليوم               الشهر               السنة املواليد -8

 

                           

 

                                                                                

 املؤلف
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 )2(ملحق                                             

 ًر طالب مجموعات الكتاب محسوبا باألشهر                 أعام

 املجموعة التجريبية الثالثة  املجموعة التجريبية الثانية  املجموعة التجريبية االوىل

العـمــــــر  ت
 باالشهر

العـمـــــــــر  ت
 باالشهر

ــــــــر  ت  العـم
 باالشهر

ـــر  ت العـم
 باالشهر

العمــــــــر  ت 
 باالشهر

العمــــــر  ت
 باالشهر

1 190 20 207  1 222 20 217  1 202 21 210 

2 200 21 203  2 192 21 233  2 196 22 226 

3 197 22 206  3 213 22 206  3 207 23 206 

4 206 23 223  4 202 23 224  4 206 24 215 

5 197 24 201  5 196 24 206  5 192 25 208 

6 220 25 190  6 213 25 201  6 213 26 232 

7 208 26 195  7 194 26 208  7 190 27 210 

8 192 27 210  8 230 28 211  8 199 28 206 

9 213 28 192  9 189 29 241  9 223 29 207 

10 206 29 230  10 204 30 212  10 210 30 199 

11 109 30 190  11 220 31 200  11 200 31 191 

12 219 31 215  12 200 32 192  12 191 32 189 

13 201 32 201  13 199 33 192  13 222 33 213 

14 197 33 199  14 196 34 213  14 205 34 207 

15 211 34 202  15 194 35 201  15 190 35 206 

16 192 35 234  16 227 36 219  16 203 26 217 

17 212 36 195  17 207 37 209  17 218 37 200 

18 208 37 197  18 200 38 190  18 206 38 228 

19 208    19 201 39 205  19 194 39 221 

    20 218 40 231 

 

 

 7476= املجموع 

 202.054= املتوسط 

 8071= املجموع 

 206.948= املتوسط 

 8307= املجموع 

 207.675= املتوسط 
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 )3(ملحق 

درجات طالب مجموعات الكتاب يف االمتحان النهايئ يف مادة التاريخ للصف 

 الرابع العام

 املجموعة التجريبية الثالثة  املجموعة التجريبية الثانية   املجموعة التجريبية االوىل

 الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت

1 76 20 65  1 76 21 84   1 67 21 59 

2 76 21 84  2 60 22 76  2 87 22 73 

3 85 22 71  3 64 23 72  3 68 23 68 

4 73 23 84  4 69 24 89  4 73 24 71 

5 88 24 60  5 87 25 74  5 68 25 69 

6 82 25 80  6 82 26 79  6 77 26 79 

7 80 26 83  7 80 27 77  7 76 27 76 

8 76 27 86  8 71 28 71  8 71 28 77 

9 69 28 70  9 53 29 77  9 70 29 80 

10 92 29 88  10 76 30 72  10 69 30 78 

11 78 30 75  11 63 31 68  11 62 31 79 

12 90 31 70  12 81 32 76  12 66 32 89 

13 60 32 83  13 69 33 62  13 84 33 76 

14 77 33 78  14 76 34 67  14 82 34 72 

15 70 34 65  15 72 35 71  15 84 35 68 

16 60 35 60  16 75 36 76  16 78 36 79 

17 85 36 80  17 87 37 69  17 83 37 73 

18 88 37 78  18 71 38 74  18 87 38 70 

19 66    19 71 39 77  19 65 39 74 

     20 67    20 68 40 69 

 

 2831= املجموع 

 76.513=  املتوسط 

 2861= املجموع 

 73.358= املتوسط 

 2950= املجموع 

 73.75= املتوسط 
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 )4(ملحق 

 ت الكتاباالختبار القبيل يف املعلومات التاريخية السابقة لطالب مجموعا

 :عزيزي الطالب

ان كانـت العبـارة خاطئـة امـام العبـارات ) خطـأ(ان كانت العبارة صحيحة وكلمة ) صح(ضع كلمة 

 :اآلتية

 .كانت افكار فولتري السياسية دميقراطية متحررة -1

 . اتسمت اليقظة الفكرية بطابع النقد والسخرية لالوضاع السياسية واالجتامعية -2

ً حدثا مهام يف تاريخ فرنسا فقط1789م  كانت الثورة الفرنسية عا -3 ً. 

 متيز النظـام االداري يف فرنسـا قبيـل الثـورة بـالفوىض عـىل الـرغم مـن الوحـدة السياسـية  -4

 .الظاهرة

 . تعد رضيبة الرأس من الرضائب البغيضة يف فرنسا -5

 عقدت معاهدة اتراخت بني فرنسا والنمسا وخرست فرنسـا مبوجبهـا بعـض ممتلكاتهـا يف  -6

 .امريكا

 . يف فرساي1879ُ أفتتح مجلس طبقات األمة يف فرنسا يف أيار عام  -7

 كانت اعامل الجمعية الوطنية غـري متطرفـة يف نظـر امللـك فـيام يتعلـق بـامالك الكنيسـة  -8

 .ورجال الدين

حزب اليمـني املعتـدل، وحـزب اليسـار :  يقسم اعضاء الجمعية الترشيعية عىل قسمني هام -9

 .الثوري

 .1796 آب 15نة اجاكسيو عاصمة كورسيكا يف  ولد نابليون يف مدي -10

 .مل يكن صلح اميان بني انكلرتا ونابليون سوى هدنة كان يستعد خاللها الطرفان للحرب -11

 . من اسباب سقوط نابليون اعتامده الشديد عىل نفسه بعد سقوط االمرباطورية -12
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ا من الدول ليك  التوازن الدويل هو ان يسمح الية دولة او مجموعة دول بالتفوق عىل غريه -13

 .تبسط سيطرتها عىل اوربا

 من مقررات مؤمتر فينا الخاصة بوضع الدول الصغرية هو توحيد هولندا وايرلنـدا وتكـوين  -14

 ).االرايض املخفضة(مملكة 

ً من االنتقادات التي وجهت اىل مقررات مؤمتر فينا، انهـا كانـت حربـا عـىل االفكـار الحـرة  -15

 .واملبادئ الدميقراطية

متر فينا مطاليب الدول الصغرية، وضحى بحقوقها يف سبيل بعـض مصـالح الـدول  أهمل مؤ -16

 .العظمى

اال ان اهميتـه العسـكرية، كانـت .  مل يكن لسقوط الباستيل أهمية من الناحيـة السياسـية -17

 ً.عظيمة جدا

 . كانت التجارة قبل الثورة الصناعية هي املورد االسايس للدول االوربية -18

ت انكلرتا ان تسبق غريها يف الثورة الصـناعية هـو اسـتقرار الحالـة  من العوامل التي ساعد -19

 .السياسية

 . تعد بريطانيا اسبق الدول االوربية يف استخدام املحرك البخاري لتسهيل املواصالت -20

 . من نتائج الثورة الصناعية التكاثر الرسيع يف السكان نتيجة تغيري طراز حياة االنسان -21

ظهور املذهب املثايل الذي يستند اىل الجمع بني العاطفة والعقل  امتاز القرن التاسع عرش ب -22

 .واالميان

 . ان املبادئ الدميقراطية والقومية ليست حديثة النشأة يف الغرب -23

 . تعد الثورة الصناعية من العوامل التي ساعدت عىل ظهور الحركة القومية الحديثة -24

التي سنت لتعديل النظام الربملـاين يف م من اللوائح املهمة 1833 كانت الئحة االصالح لسنة  -25

 .بريطانيا

 . يعد العامل الديني العامل املبارش يف تعقيد املعضلة االيرلندية -26
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 .ً ان املشكلة الوحيدة التي كانت عائقا بوجه ايرلندا هي ضم مقاطعة السرت يف الجنوب -27

 . مل يطر تغري جوهري يف الدستور يف عهد نابليون -28

 .يف اضعاف الكنيسة يف عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة زادت حادثة دريفوس  -29

من الجمعيات املهمة التي هدفت اىل انشاء جمهورية ايطاليا ) ايطاليا الفتاة( تعد جمعية  -30

 .املوحدة

 . انجاز دستور االتحاد االملاين يف ظل امللكية الدستورية1849 يعد عام  -31

-م1819( اىل السياسة التـي اتبعهـا كـافور  يرجع الفضل االكرب يف تحقيق الوحدة االيطالية -32

 ).م1861

 .من ابرز مظاهر الدولة االيطالية الحديثة) العدائية( كانت النعرة القومية الشوفينية  -33

 . تدعى الحرب التي نشبت بني ايطاليا والنمسا بحرب االسابيع السبعة -34

ـت بع -35 ـا كاـن ـتورية اال انـه ـة دـس ـة االملانـي ـة يف االمرباطورـي ـت الحكوـم ـروح  كاـن ـن اـل ـدة ـع ـي

 .الدميقراطية

 .م1897 نشأت امللكية الثنائية يف النمسا واملجر مبوجب وفاق عام  -36

 .بعد نهاية الحرب العاملية االوىل) املزدوجة( تجزأت امللكية الثنائية  -37

ً كان االسكندر األول يف روسيا متأثرا باآلراء الحرة ومنارصا ملبادئ الثورة الفرنسية -38 ً. 

 . يف حرب القرم جعل االصالح الداخيل البد منه ان اندحار روسيا -39

 بقيـادة لينـني عـىل الحكـم القـيرصي وانشـأت اول دولـة 1917 قامت الثورة الروسية عام  -40

 .اشرتاكية يف العامل
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 )5(ملحق 

 درجات طالب مجموعات الكتاب يف االختبار القبيل يف املعلومات التاريخية السابقة

 املجموعة التجريبية الثالثة  جموعة التجريبية الثانيةامل  املجموعة التجريبية االوىل

 الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت

1 30 20 30  1 25 21 26   1 26 21 25 

2 28 21 26  2 26 22 28  2 32 22 27 

3 31 22 28  3 21 23 28  3 35 23 30 

4 27 23 24  4 24 24 27  4 28 24 27 

5 25 24 28  5 28 25 27  5 32 25 24 

6 30 25 29  6 28 26 24  6 25 26 22 

7 22 26 14  7 28 27 27  7 30 27 30 

8 23 27 26  8 25 28 24  8 26 28 26 

9 29 28 27  9 22 29 27  9 29 29 33 

10 33 29 27  10 26 30 26  10 31 30 22 

11 23 30 28  11 25 31 21  11 24 31 25 

12 27 31 31  12 26 32 29  12 26 32 27 

13 32 32 29  13 23 33 23  13 28 33 29 

14 22 33 26  14 27 34 26  14 23 34 26 

15 28 34 23  15 24 35 25  15 32 35 30 

16 25 35 26  16 26 36 26  16 26 36 28 

17 25 36 24  17 25 37 30  17 23 37 24 

18 25 37 26  18 27 38 27  18 24 38 32 

19 23    19 24 39 28  19 26 39 21 

     20 25    20 22 40 29 

 

 980= املجموع 

 26.486= املتوسط 

 26406 = 2مجـ س

 1004= املجموع 

 25.743= املتوسط 

 26010 = 2مجـ س

 1085= املجموع 

 27.125= املتوسط 

 29895 = 2مجـ س
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 )6(ملحق 

 اب يف االختبار القبيل يف مقياس االتجاه العلمي لغرض التكافؤدرجات طالب مجموعات الكت

 املجموعة التجريبية الثالثة  املجموعة التجريبية الثانية  املجموعة التجريبية األوىل

 الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت

1 110 20 113  1119 21128  1120 21 132 

2 118 21 115  2130 22114  2110 22 124 

3 121 22 103  397 23116  3129 23 119 

4 108 23 125  4115 24115  4137 24 115 

5 126 24 119  5117 25114  5119 25 106 

6 96 25 118  6119 26121  6117 26 112 

7 114 26 127  7105 27133  7118 27 117 

8 111 27 128  8120 28110  8103 28 124 

9 130 28 96  9125 29119  9118 29 123 

10 124 29 124  10121 30114  10133 30 118 

11 96 30 119  11126 31123  11131 31 109 

12 120 31 117  12111 32132  12124 32 135 

13 115 32 117  13115 3397  13111 33 118 

14 113 33 118  14123 34115  1496 34 130 

15 116 34 96  1599 35118  15114 35 124 

16 113 35 116  16121 36122  16119 36 134 

17 116 36 121  17123 37107  17123 37 126 

18 125 37 115  18121 38127  18132 38 128 

19 106    19100 39124  19104 39 119 

     20122    20118 40 121 

 

 4265= املجموع 

 494585 = 2مجـ س

 115.2702= املتوسط 

 4578= املجموع 

 540476 = 2مجـ س

 117.3846= املتوسط 

 4810= املجموع 

 581838 = 2مجـ س

  120.25= املتوسط 
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 )7(ملحق 

استبانة آراء الخرباء يف صالحية االهداف السلوكية ملحتوى االبواب الثالثة االوىل من 

 كتاب التاريخ الحديث للصف الخامس االديب

 

 املحرتم.. ………………………………………االستاذ الفاضل 

 تحية طيبة

اثـر اسـتخدام ثـالث طرائـق تدريسـية يف التحصـيل وتنميـة (وم املؤلف اجراء دراسة موسـومة بــير

وتتطلب هذه الدراسة صياغة ) االتجاه العلمي لدى طالب الصف الخامس االعدادي يف مادة التاريخ

اهداف سلوكية لالبواب الثالثـة األوىل مـن كتـاب التـاريخ الحـديث للصـف الخـامس االديب، وصـاغ 

 .ًلف اهدافا سلوكية للامدة التي شملتها الدراسةاملؤ

ونتيجة الثقة فيكم وملا تتمتعون به من سعة االطالع والخربة فانه يضع بني ايـديكم هـذه األهـداف 

 .َّملعرفة آرائكم السديدة ومالحظاتكم القيمة يف صالحيتها

 -:ويرجى اجراء ما يأيت

 .امام الهدف املناسب) (وضع عالمة  -1

 .امام الهدف غري املناسب) × ( وضع عالمة -2

 . تعديل الهدف الذي يحتاج اىل تعديل -3

 . زيادة بعض األهداف التي تراها مناسبة -4

        

 وتقبلوا شكري وتقديري الفائقني

                                                        

 

 املؤلف
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 االهداف السلوكية ملحتوى االبواب الثالثة االوىل من كتاب التاريخ الحديث 

  الخامس االديبللصف

 52-9ص.                                            عرص الثورة الفرنسية: الباب األول

 :جعل الطالب قادراً عىل ان

 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
غري  مناسب تطبيق فهم تذكر الهدف السلويك

 مناسب

 التعديل

       .يعرف الطبقة الربجوازية -1

       .قظة الفكريةيعدد مميزات الي -2

       .يعلل وصف اليقظة الفكرية بالنقد والسخرية -3

       .يعرف فولتري -4

       .يعرف الهيكونت -5

ـاب فــولتري  -6 ـاريس كـت ـل احــراق محكمــة ـب رســائل عــن(يعـل

 ). االنكليز

      

       .يبني تأثري اسلوب فولتري التهكمي يف تاريخ الثورة الفرنسية -7

       .يعرف مونتسيكو -8

ًمصدرا للعاملني يف ) روح القوانني(يعلل اعتامد كتاب مونتسكيو  -9

 .السياسة

      

       .يعرف روسو -10

يعلل احتساب روسو احد القوى املؤثرة يف عرصه والجيـل الـذي  -11

 .تاله

      

       .يبني تأثريات اليقظة الفكرية املهمة يف فرنسا -12

ًيعلل احتساب الثورة الفرنسية حدثا مهام يف تاريخ -13        . فرنساً

       .يعرف رضيبة امللكية -14

       .يعدد الطبقات املهمة التي يتألف منها املجتمع الفرنيس -15
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 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
غري  مناسب تطبيق فهم تذكر الهدف السلويك

 مناسب

 التعديل

       .يصف بلغته الخاصة طبقة عامة الشعب -16

       .رة الفرنسيةيذكر عدد طبقة النبالء ورجال الدين عند اندالع الثو -17

       .يعرف معاهدة اتراخت -18

       .يسمى السنة التي افتتح فيها مجلس النواب الفرنيس -19

       .يعرف الجمعية الوطنية -20

       .يبني أهمية سقوط الباستيل من الناحية السياسية -21

       .يلخص بلغته الخاصة اعامل الجمعية الوطنية -22

       .يعرف الئحة حقوق االنسان -23

يعلل اشتداد تيار اليقظة الفكرية يف غرب اوربا يف اواخر القـرن  -24

 .الثامن عرش

      

يذكر الدعاة املغالني للبابوية الذين اكدوا وجوب سيطرة كنيسة  -25

 .عاملية واحدة

      

       يصف موقف امللك من الجمعية الوطنية -26

       .ستور املدين لرجال الدينيعرف الد -27

       .يحدد عىل الخريطة موقع جزيرة كورسيكا -28

       يوضح اثر هروب امللك يف الرأي العام الفرنيس -29

        ودستور السنة الثانية1791يقارن بني دستور سنة  -30

يسمي املعاهد التي خرست فرنسا مبوجبها ممتلكاتهـا يف امريكـا  -31

 .م1713عام 

      

يعـلــل ـصــعوبة الـظــروف الـتــي احاـطــت بحكوـمــة االدارة يف -32

 . فرنسا

      

       .يقارن بني الجمعية الوطنية والجمعية الترشيعية -33

       .يعرف جامعة اليعاقبة -34

       .بني املشاكل التي واجهت الجمعية الترشيعية -35

       .يعرف الجريونديون -36



 216 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
غري  مناسب تطبيق فهم تذكر الهدف السلويك

 مناسب

 التعديل

       .دد واجبات املؤمتر الوطنييع -37

       .يعلل التحالف االوريب ضد فرنسا -38

       .يعرف لجنة األمن العام -39

       .يصف سياسة الشدة التي اعلنها اليعاقبة -40

       .بني نهاية العهد األرهايب -41

       .يعدد اعامل املؤمتر الوطني -42

       .اب ومجلس الشيوخيقارن بني مجلس النو -43

       .يعلل احتالل فرنسا ملرص -44

       .يحدد عىل الخريطة موقع مرص -45

       .يحدد عىل الخريطة موقع ميناء طولون -46

       .يحدد عىل الخريطة موقع مدينة اجاكسيو -47

       .يعلل رجوع نابليون برسعة من مرص اىل فرنسا -48

       . مجلس الشيوخ ومجلس الرتبيون يف فرنسايقارن بني -49

       .يعرف معاهدة اميان -50

       .يعدد االعامل التي قام بها نابليون يف عهد االمرباطورية -51

       .يذكر السنة التي وضع فيها القانون املدين الفرنيس -52

       .يعدد مبادئ الثورة الفرنسية -53

       .لحرب بني فرنسا وبريطانيا ثانيةيعلل تجدد ا -54

       .م1813يسمي املعركة التي حدثت بني نابليون والتحالف الرابع عام  -55

يحدد عـىل الخريطـة موقـع الدولـة التـي وقعـت فيهـا معركـة  -56

 .اومل

      

يحدد عـىل الخريطـة موقـع الدولـة التـي وقعـت فيهـا معركـة  -57

 .الطرف األغر

      

       .يعرف الحصار القاري -58
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 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
غري  مناسب تطبيق فهم تذكر الهدف السلويك

 مناسب

 التعديل

يذكر الدولة التي فـرض نـابليون الحصـار القـاري عليهـا وقطـع  -59

 .عالقاتها التجارية مع بعض الدول االوربية

      

       .يبني حملة نابليون عىل روسيا -60

       .يعرف حرب التحرير -61

       . األمميحدد عىل الخريطة موقع الدولة التي وقعت فيها معركة -62

يحدد عـىل الخريطـة موقـع الدولـة التـي وقعـت فيهـا معركـة  -63

 .واترلو

      

       .يذكر بنود معاهدة باريس الثانية -64

       .يعدد اسباب سقوط نابليون -65

       .يعدد مقررات مؤمتر فينا املتعلقة بالتسوية االوربية العامة -66

       . القديم اىل قدمه ومبدأ التعويضيقارن بني مبدأ ارجاع -67

       .يذكر االنتقادات التي وجهت اىل مقررات مؤمتر فينا -68

       .ًيعلل احتساب مقررات فينا حربا عىل االفكار الحرة -69

       .يبني أهمية نتائج مؤمتر فينا -70

  بـني1802يذكر عدد السنوات التي استغرقها صـلح اميـان عـام  -71

 .انكلرتا ونابليون

      

يقارن بني مقـررات مـؤمتر فينـا الخاصـة بوضـع الـدول الكـربى  -72

 واملقررات الخاصة بوضع الدول الصغرية
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 الثورة الصناعية والتطورات االقتصادية واالجتامعية االهداف السلوكية: الباب الثاين

 86-53                                                   ص:جعل الطالب قادراً عىل ان

 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
 الهدف السلويك

 مناسب تطبيق فهم تذكر
ـغــــــــري 

 مناسب
 التعديل

       .يصف حالة اوربا قبيل الثورة الصناعية -1

       .يذكر عدد سكان اوربا يف مطلع القرن التاسع عرش -2

       . املهمة للدول االوربية قبل الثورة الصناعيةيبني املوارد -3

       .يعدد عوامل سبق انكلرتا يف الثورة الصناعية -4

       .يوضح األسس التي تقوم عليها الثورة الصناعية -5

       .يذكر محاسن نظام املعامل الجديد -6

       .يوضح االرضار التي الحقتها الثورة الصناعية يف الزراعة -7

       .يذكر العوامل التي ادت اىل انتشار الصناعة يف غرب اوربا ووسطها -8

       .يعلل تأخر انتشار الصناعة يف اقسام اوربا الرشقية -9

       .يبني مظاهر الثورة الصناعية -10

       .يبني مدى تأثري الثورة الصناعية يف ازدياد سكان الدول الصناعية -11

       .علل سبق بريطانيا يف استخدام املحرك البخاريي -12

       .ًيعلل تحسن حالة العامل نسبيا بعد منتصف القرن التاسع عرش -13

       .الوسطى) الربجوازية(يعرف الطبقة  -14

       .يبني وضع الطبقة الربجوازية قبل الثورة الصناعية -15

       . الثورة الصناعية وبني الطبقة الربجوازيةيقارن بني حالة العامل يف بداية -16

       .م1832يعدد النقاط التي تضمنها االصالح الدستوري يف بريطانيا عام  -17

       .يعرف قانون التجمهر -18

       .يذكر الشخص الذي اقرتن اسمه باخرتاع املحرك البخاري يف اوربا -19

20- 
ًة االوربية االكرث سكانا بـني الـدول االوربيـة عـام يحدد عىل الخريطة موقع الدول

 .م1870
      

       .يحدد عىل الخريطة موقع الدولة االوربية التي سبقت غريها يف الثورة الصناعية -21

       .يبني مدى تأثري الثورة الصناعية عىل التكاثر الرسيع للسكان -22

23- 
يليـة يف دراسـة املجتمـع يف القـرن يذكر الشـخص الـذي اسـتخدم الطريقـة التحل

 .التاسع
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 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
 الهدف السلويك

 مناسب تطبيق فهم تذكر
ـغــــــــري 

 مناسب
 التعديل

       .م1875يعدد النقاط التي تضمنها االصالح الدستوري يف فرنسا عام  -24

       .يذكر اهتاممات الرتبية والتعليم يف أوربا بعد الثورة الصناعية -25

       .ية الصحيحةيعدد اهم العلامء الذين اشتغلوا يف الرتبية ووجهوها الوجهة العلم -26

       .يقارن بني الحركة النسوية قبل الثورة الصناعية وبعدها -27

       .يعرف كوبر نيكوس -28

       .يقارن بني الرتبية والتعليم يف القرون الوسطى وعرص النهضة -29

       .يعرف ديكارت -30

       .اخر العرص الحديثيوضح تأثري ديكارت يف التقدم العلمي الذي حصل يف او -31

       .يبني وضع الحركة العلمية قبل القرن التاسع عرش -32

       .يعرف الكونت رمفورد -33

       .يوضح النواحي التي تقدمت فيها الكيمياء -34

       .يعدد اشهر العلامء الذين ساهموا يف تقدم الكيمياء -35

       .يعرف شارلس ليل -36

       .رف الماركيع -37

       .يعرف رانكة -38

39- 
يذكر الشخص الذي وضع اساس املذهب الحر يف االقتصـاد يف اوربـا بعـد الثـورة 

 .الصناعية
      

       .يقارن بني فلسفة هيجل وشوبنهاور -40

       .يبني اهم النزعات التي ظهرت يف القرن التاسع عرش بني علامء االجتامع -41

       .يعرف مدرسة االقتصاد -42

       .يبني جهود سبنرس يف وضع علم االجتامع الحديث -43

       .يقارن بني فلسفة شوبنهاور ونيشتة -44

       يعرف تينل -45

       .يقارن بني اوكست كونت وهربرت سنبرس -46

       .يبني تأثريات الثورة الصناعية يف مجال التجارة -47

       .1870 وعام 1800قارن بني سكان املانيا يف عام ي -48
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 م االهداف السلوكية1914-م1815الحركة القومية والدميقراطية : الباب الثالث

 144-87ص:                                                  جعل الطالب قادراً عىل ان

 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
 الهدف السلويك

 مناسب تطبيق فهم تذكر
ــــــــري  ـغ

 مناسب
 التعديل

       .يذكر عرص ظهور الدميقراطية -1

       .يعلل ظهور الفكرة القومية الحديثة -2

       .يعرف القومية -3

       .يوضح هدف القومية -4

       .يعدد عنارص القومية -5

       .يذكر عوامل ظهور الحركة القومية -6

ة الصـناعية عـىل ظهـور الحركـة القوميـة يبني تأثري الثور -7

 .الحديثة

      

       .يبني تأثري الطبقة الوسطى عىل الحركات القومية -8

يوـضـح ـتـأثري الكـتـاب واالدـبـاء الـقـوميني ـعـىل الحرـكـات  -9

 .القومية

      

       .يعرف الدميقراطية -10

       .يقارن بني مفهومي القومية والدميقراطية -11

       .يقارن بني مجلس اللوردات ومجلس العموم -12

       .يذكر السنة التي تألفت فيها وزارة حزب االحرار -13

       .م1832يعرف الئحة االصالح لسنة  -14

يـعـدد النـقـاط االساـسـية الـتـي وردت يف الئـحـة االـصـالح  -15

 .م1832لسنة 

      

       .يعرف حزب الويك -16

       . حزب الويك والحزب الثوري يف بريطانيايقارن بني -17

       .يعرف الحركة الجارتية -18
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 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
 الهدف السلويك

 مناسب تطبيق فهم تذكر
ــــــــري  ـغ

 مناسب
 التعديل

       .يلخص مطاليب الحركة الجارتية -19

       .1689يوضح الئحة الحقوق لسنة  -20

ـــزي بالدســــتور  -21 ـــل تســــمية الدســــتور االنكلـي يعـل

 .املرن

      

       .1688يعرف الثورة الجليلة سنة  -22

يبني النظام الذي سنت من اجلـه الئحـة االصـالح لسـنة  -23

 .م يف بريطانيا1832

      

 .يقارن بني حزيب االحرار واملحافظني -24

 

      

يذكر السنة التي صدرت فيها الئحـة التـأمني القـومي يف  -25

 .االصالحات االجتامعية يف بريطانيا

      

ًلطة نهائيا يف بريطانيا يذكر الجهة التي انتقلت اليها الس -26

 .1689مبوجب الئحة الحقوق لسنة 

      

       .يعرف املعضلة االيرلندية -27

       .يحدد عىل الخريطة موقع ايرلندا -28

ـــلة -29 ـــوء املعـض ـــي ادت اىل نـش ـــباب الـت ـــدد االـس يـع

 . االيرلندية

      

       .يعلل معارضة بريطانيا انفصال ايرلندا عنها -30

ـد املعضــلة  -31 ـذي ادى اىل تعقـي ـارش اـل ـني الســبب املـب يـب

 .االيرلندية

      

       .يوضح ظهور املعضلة االيرلندية وتطورها -32

       .يبني ظهور الحركة القومية االيرلندية -33

       .يعرف حزب الشني فني -34
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 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
 الهدف السلويك

 مناسب تطبيق فهم تذكر
ــــــــري  ـغ

 مناسب
 التعديل

يوضح موقف االيرلنديني الربوتستانت من الئحة الحكـم  -35

 .الذايت

      

       .يبني وضع املعضلة االيرلندية بعد الحرب العاملية االوىل -36

       .يعرف دانيال اوكونيل -37

       .يبني اهمية الثورة االيرلندية -38

       .يعرف دي فالريا -39

       .يذكر املشكلة التي مازالت قامئة بوجه ايرلندا -40

ـة ال -41 ـرارات املهـم ـني الـق ـة يف يـب ـة الوطنـي ـتامع الجمعـي ـج

 .م1848الجمهورية الفرنسية عام 

      

       .يبني سياسة لويس فيليب يف فرنسا -42

       .م1852يعرف الدستور الفرنيس لسنة  -43

       .يعرف معاهدة فرانكفورت -44

       .يعرف حادثة دريفوس -45

تـه يف نظـر يقارن بني حكم نـابليون الثالـث وبـني حقيق -46

 .الشعب الفرنيس

      

ًيقارن بني وضعي املانيا وايطاليا داخليا يف أواخـر القـرن  -47

 .التاسع عرش

      

يسمي املعاهدة التي عقـدت بـني فرنسـا والنمسـا عـام  -48

1859. 

      

       .م1848يصف حالة ايطاليا عند بداية  -49

       ).ايطاليا الفتاة(يعرف جمعية  -50

يـحـدد ـعـىل الخريـطـة موـقـع الدوـلـة الـتـي وقـعـت فيـهـا  -51

 .معركة نوفارا

      

       . يف ايطاليا1848يبني نتائج ثورة عام  -52
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 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
 الهدف السلويك

 مناسب تطبيق فهم تذكر
ــــــــري  ـغ

 مناسب
 التعديل

       .1848يصف حالة املانيا قبل ثورة  -53

       . يف املانيا1848يوضح اسباب ثورة  -54

       .لنمسا عىل النظام القديم يف ا1848بني مدى تأثري ثورة  -55

       .يحدد عىل الخريطة موقع جزيرة رسدينيا -56

       .يعرف فندشكراتز -57

       .يعرف عامنوئيل الثاين -58

       .يعرف غاريبالدي -59
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الشخص الذي يرجع اليه الفضل يف تحقيق الوحدة يذكر  -62

 .م1817االيطالية عام 

      

يـحـدد ـعـىل الخريـطـة موـقـع الدوـلـة الـتـي وقـعـت فيـهـا  -63

 .معركة كستوزا

      

       .يعرف معاهدة زوريخ -64

يذكر السنة التي جـرى فيهـا االسـتفتاء العـام يف مملكـة  -65

 .الصقليتني

      

       .لسبعنييعرف حرب ا -66

       .يبني وضع ايطاليا بعد الوحدة -67

       .يعلل مغامرات الدولة االيطالية -68

       .يعرف االتحاد الكمريك -69

       .يبني عملية توحيد الواليات االملانية -70

       .يحدد عىل الخريطة موقع مدينة هولنشتاين -71
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 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
 الهدف السلويك

 مناسب تطبيق فهم تذكر
ــــــــري  ـغ

 مناسب
 التعديل

       .1866يسمي الحرب التي وقعت بني بروسيا والنمسا  -73

       .يعرف وليم األول -74

       .يعرف بسامرك -75

       .يقارن بني وليم األول وبسامرك -76

 يف بوهيميـا ضـد 1848يذكر القائد الذي قىض عىل ثورة  -77

 .الحكم النمساوي

      

مرباطورية التي كانت تسيطر عىل القسم الغنـي يذكر اال -78

 .م1848من ايطاليا بداية عام 

      

       .يلخص آراء بسامرك -79

ـدمنارك  -80 يـبـني االـسـباب املـبـارشة لنـشـوب الـحـرب ـبـني اـل

 .واالملان

      

يعلل تسمية الحرب التـي نشـبت بـني بروسـيا والنمسـا  -81

 .بحرب االسابيع السبعة

      

       .يعرف معركة سادوا -82

يـحـدد ـعـىل الخريـطـة موـقـع الدوـلـة الـتـي وقـعـت فيـهـا  -83
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       .يحدد عىل الخريطة موقع بوهيميا -84

ـاين يف -85 ـداخيل يف عهــد االســكندر الـث ـل االصــالح اـل يعـل
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لية يبني االسس املهمة التي استندت اليها السياسة الداخ -86
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       .يذكر اهم نتائج حرب االسابيع السبعة -87

       .يعرف برقية امز -88
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 رأي الخرباء التصنيف

 ت

 
 الهدف السلويك

 مناسب تطبيق فهم تذكر
ــــــــري  ـغ

 مناسب
 التعديل

ـرب يف  -89 ـرس االـك ـة االـسـكندر االول وبـط ـني سياـس ـارن ـب يـق

 .روسيا
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  آراء الخرباء يف صالحية الخطط التدريسيةاستبانة

 

 املحرتم…… ......……………………………االستاذ الفاضل 

أثـر اسـتخدام ثـالث طرائـق تدريسـية يف التحصـيل وتنميـة (يروم املؤلف اجراء دراسة موسـومة بــ

وتتطلب هذه الدراسة اعـداد ) االتجاه العلمي لدى طالب الصف الخامس االعدادي يف مادة التاريخ

ط تدريـسـية امنوذجـيـة باـسـتخدام طريـقـة املـحـارضة، وطريـقـة املناقـشـة الجامعـيـة، وطريـقـة خـطـ

 .االستقصاء املوجه

ونتيجة الثقة العالية فيكم وملا تتمتعون به من خربة ودراية ومكانة علمية، فانه يضـع بـني ايـديكم 

 .صالحيتهاهذه الخطط التدريسية االمنوذجية ملعرفة آرائكم السديدة يف صالحيتها وعدم 

 .ّيرجى تفضلكم مبالحظتها وابداء مقرتحاتكم القيمة فيها

 

 

 

 مع شكر املؤلف وتقديره الخالصني

  

 

 املؤلف

 



 227 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 )طريقة املحارضة(امنوذج خطة تدريسية باستخدام 

 

 التاريخ: املادة اعدادية الكاظمية للبنني: املدرسة

 يرلنديةاملعضلة اال: املوضوع الخامس االديب جـ: الصف والشعبة

 الثانية: الحصة م2001/    / اليوم والتاريخ      

 

 .تعريف الطالب باملعضلة االيرلندية وكيفية ظهورها: الهدف العام: أوالً

 : املجال الوجداين-1

 : امليول العلمية وتشمل-أ

 . تنمية ميول الطالب نحو مادة التاريخ-1

 . واالطالس التاريخية تنمية ميول الطالب نحو قراءة الكتب واملجالت-2

 -: االتجاهات العلمية وتشمل-ب

 . تنمية حب االستطالع لدى الطالب من خالل البحث عن مزيد من املعلومات والتفسريات-1

 تنمية التفتح الذهني وعدم االميان بالخرفات لدى الطالب من خالل احرتام وجهات نظر اآلخرين -2

 .وإدراك إن الحقيقة ميكن أن تتغري

 .نمية الرتيث يف اصدار الحكم من خالل بناء آراء واحكام يف ضوء البيانات الكافية ت-3

 -: التذوق والتقدير ويشمل-جـ

 . تقدير جهود العلامء واكتشافاتهم العلمية-1

 . تقدير جهود الدولة يف نرش املعرفة العلمية وتنمية االتجاه العلمي-2

 .اجهنا يف الحياة اليومية تقدير دور العلم يف حل املشكالت التي تو-3

  املجال املهاري-2
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 تنمية املهـارات اليدويـة لـدى الطـالب ومنهـا رسـم الخـرائط التاريخيـة واملخططـات واللوحـات -أ

 .الزمنية

 . تدريب الطالب عىل دقة املالحظة والوصف واالستنتاج-ب

 )السلوكية(األهداف الخاصة : ًثانيا

 -:ًجعل الطالب قادرا عىل ان

 .عضلة االيرلنديةيعرف امل -1

 . يعدد االسباب التي ادت اىل نشوء املعضلة االيرلندية -2

 . يعني عىل الخريطة موقع ايرلندا -3

 . يعلل معارضة بريطانيا يف انفصال ايرلندا عنها -4

 . يبني السبب املبارش الذي ادى اىل تعقيد املعضلة االيرلندية -5

 . يوضح كيفية ظهور املعضلة االيرلندية وتطورها -6

 .ح موقف االيرلنديني الربوتستانت من الئحة الحكم الذايت يوض -7

 . يبني وضع املعضلة االيرلندية بعد الحرب العاملية األوىل -8

 الوسائل التعليمية: ًثالثا

 .خريطة اوربا -1

 . السبورة لتثبيت عنارص الدرس املهمة -2

 . الطباشري األبيض وامللون -3

 )املدخل اىل الدرس(املقدمة : ًرابعا

من خالل ذكر الحقائق ) املعضلة االيرلندية(ة دوافع الطالب ملوضوع الدرس الجديد وهو احاول اثار

واملفاهيم واملعلومات التي ترتبط مبوضوع الدرس بصورة مبارشة أو غـري مبـارشة مـع مـا درسـوه يف 

الدروس املاضية ومضمون الدرس لهذه الحصة، وذلك من خالل توضـيح وضـع ايرلنـدا السـيام بعـد 

 حركة االصالح الديني يف انكلرتا وتغلـب املـذهب الربوتسـتانتي واصـبح هـذا املـذهب هـو استقرار

 اذ اخذت انكلرتا تتبع سياسة فرض هذا املذهب عىل االيرلنـديني فاسسـت . املذهب الرسمي للدولة
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يف ايرلندا وارسفت يف السـخاء عليهـا لتكـون وسـيلة لـنرش هـذا املـذهب بـني ) بروتستانتية(كنيسة 

رلنديني الكاثوليك، وكان ذلك سبب ظهور املعضلة االيرلندية وتطورها وهو موضوع درسـنا لهـذا االي

 .اليوم

 الطريقة التدريسية ومحتوى املادة: ًخامسا

بعد اثارة دوافع الطالب وانتباههم ملوضوع الـدرس الجديـد، أكتـب عـىل السـبورة العنـارص املهمـة 

  -:ملوضوع الدرس الحايل وعىل ما يأيت

 .بيعة املعضلة االيرلندية ط -1

 . ظهور املعضلة االيرلندية وتطورها -2

 . اسباب نشوء املعضلة االيرلندية -3

 . موقف االيرلنديني الربوتستانت من الئحة الحكم الذايت -4

 . وضع املعضلة االيرلندية بعد الحرب العاملية االوىل -5

وضـوع درسـنا لهـذا اليـوم ان م: بعد وضع العنارص املهمة ملوضوع الـدرس الجديـد، اقـول للطـالب

يتضمن العنارص املكتوبة امامكم عىل السبورة وارشح الحقـائق واملعلومـات التـي يتضـمنها الـدرس 

واوضحها وأربط الحقائق مع بعضها فضالً عن اعطاء األمثلة التي تتعلق باملوضوع بصورة مبارشة أو 

م الوسائل التعليمية يف الوقت غري مبارشة لغرض تسهيل استيعاب موضوع الدرس الحايل مع استخدا

 .املناسب ويف النقاط التي تتطلب ذلك

كذلك يتم توجيه االسئلة للطالب يف اثناء سري الدرس لغرض ان يشرتكوا يف نقاط الدرس وعىل النحـو 

 :اآليت

  ما هي املعضلة االيرلندية ؟ -1

  ملاذا عارضت بريطانيا ايرلندا يف االنفصال عنها ؟ -2

 سة الربيطانية عىل ظهور الحركة القومية االيرلندية ؟ ما هو تأثري السيا -3

 . كيف كان موقف االيرلنديني من الئحة الحكم الذايت -4

  ما هو تأثري الحرب العاملية االوىل عىل املعضلة االيرلندية ؟ -5
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 التقويم: ًسادسا

مبضـمون أوجه للطالب يف نهاية الدرس بعض األسئلة التي تتضمن الحقائق واملعلومات التي تتعلق 

 :الدرس للتعرف عىل مدى استيعابهم ملوضوع الدرس وهي كاآليت

 ما هي املعضلة االيرلندية ؟ -1

  ما هي العوامل التي ادت اىل نشوء املعضلة االيرلندية ؟ -2

  كيف تطورت املعضلة االيرلندية ؟ -3

  ما هو موقف االيرلنديني الربوتستانت من الئحة الحكم الذايت ؟ -4

 . االيرلندية بعد الحرب العاملية االوىل كيف صار وضع املعضلة -5

 الواجب البيتي: ًسابعا

 ).م1919الثورة االيرلندية (تعيني موضوع الدرس القادم للطالب وهو 
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 )املناقشة الجامعية(امنوذج خطة تدريسية باستخدام طريقة 

 

 التاريخ: املادة اعدادية الكاظمية للبنني: املدرسة

 املعضلة االيرلندية: املوضوع خامس االديب أال: الصف والشعبة

 األوىل: الحصة م2001/      / اليوم والتاريخ     

 

 .تعريف الطالب باملعضلة االيرلندية وكيفية ظهورها:  الهدف العام-:أوالً

 : املجال الوجداين-1

 : امليول العلمية وتشمل-أ

 . تنمية ميول الطالب نحو مادة التاريخ-1

 .يول الطالب نحو قراءة الكتب واملجالت واالطالس التاريخية تنمية م-2

 -: االتجاهات العلمية وتشمل-ب

 . تنمية حب االستطالع لدى الطالب من خالل البحث عن مزيد من املعلومات والتفسريات-1

 تنمية التفتح الذهني وعدم االميان بالخرفات لدى الطالب من خالل احرتام وجهات نظر اآلخرين -2

 .دراك إن الحقيقة ميكن أن تتغريوإ

 . تنمية الرتيث يف اصدار الحكم من خالل بناء آراء واحكام يف ضوء البيانات الكافية-3

 -: التذوق والتقدير ويشمل-جـ

 . تقدير جهود العلامء واكتشافاتهم العلمية-1

 . تقدير جهود الدولة يف نرش املعرفة العلمية وتنمية االتجاه العلمي-2

 .ير دور العلم يف حل املشكالت التي تواجهنا يف الحياة اليومية تقد-3
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  املجال املهاري-2

 تنمية املهـارات اليدويـة لـدى الطـالب ومنهـا رسـم الخـرائط التاريخيـة واملخططـات واللوحـات -أ

 .الزمنية

 . تدريب الطالب عىل دقة املالحظة والوصف واالستنتاج-ب

 )السلوكية(األهداف الخاصة : ًثانيا

 -:ًجعل الطالب قادرا عىل ان

 . يعرف املعضلة االيرلندية -1

 . يعدد االسباب التي ادت اىل نشوء املعضلة االيرلندية -2

 . يعني عىل الخريطة موقع ايرلندا -3

 . يعلل معارضة بريطانيا يف انفصال ايرلندا عنها -4

 . يبني السبب املبارش الذي ادى اىل تعقيد املعضلة االيرلندية -5

 .ظهور املعضلة االيرلندية وتطورها يوضح كيفية  -6

 . يوضح موقف االيرلنديني الربوتستانت من الئحة الحكم الذايت -7

 . يبني وضع املعضلة االيرلندية بعد الحرب العاملية األوىل -8

 الوسائل التعليمية: ًثالثا

 .خريطة اوربا -1

 . السبورة لتثبيت عنارص الدرس املهمة -2

 .الطباشري األبيض وامللون -3

 )املدخل اىل الدرس(ملقدمة ا: ًرابعا

مـن خـالل ذكـر الحقـائق ) املعضـلة االيرلنديـة(احاول اثارة دوافع الطالب ملوضوع الدرس الجديـد وهـو 

واملفاهيم واملعلومات التي ترتبط مبوضوع الدرس بصورة مبارشة أو غري مبارشة مع ما درسـوه يف الـدروس 

توضيح وضـع ايرلنـدا السـيام بعـد اسـتقرار حركـة املاضية ومضمون الدرس لهذه الحصة، وذلك من خالل 

 االصـالح اـلـديني يف انكـلـرتا وتغـلـب املـذهب الربوتـسـتانتي واـصـبح ـهـذا املـذهب ـهـو اـملـذهب الرـسـمي 
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ـة ـديني فاسـسـت كنيـسـة . للدوـل ـرتا تتـبـع سياـسـة ـفـرض ـهـذا اـملـذهب ـعـىل االيرلـن اذ اـخـذت انكـل

لتكون وسيلة لنرش هذا املـذهب بـني االيرلنـديني يف ايرلندا وارسفت يف السخاء عليها ) بروتستانتية(

 .الكاثوليك، وكان ذلك سبب ظهور املعضلة االيرلندية وتطورها وهو موضوع درسنا لهذا اليوم

 الطريقة التدريسية ومحتوى املادة: ًخامسا

بعد اثارة دوافع الطالب وانتباههم ملوضـوع الـدرس الجديـد، اسـتخدم طريقـة املناقشـة الجامعيـة 

ًعيا بذلك خرباتهم ونضجهم وفقا ملضمون الدرس ومحتواه من خالل توجيه االسـئلة التـي تصـلح مرا ً

  -:الثارة املناقشات وعىل ما يأيت

 . طبيعة املعضلة االيرلندية -1

 . ظهور املعضلة االيرلندية وتطورها -2

 . اسباب نشوء املعضلة االيرلندية -3

 .لذايت موقف االيرلنديني الربوتستانت من الئحة الحكم ا -4

 . وضع املعضلة االيرلندية بعد الحرب العاملية االوىل -5

 ّمن منكم يعرف املعضلة االيرلندية ؟: املدرس -

 .املعضلة االيرلندية هي رغبة ايرلندا يف الحصول عىل االستقالل:  احد الطالب يجيب -

رضـة املعضلة االيرلندية هـي رغبـة ايرلنـدا باالنفصـال عـن بريطانيـا ومعا:  طالب آخر يجيب -

 .بريطانيا لذلك

املعضلة االيرلندية هي رغبة ايرلندا باالنفصال عن بريطانيا عىل اعتبـار ان :  طالب آخر يضيف -

 .ًايرلندا جزءا منها

 هل هناك اضافات اخرى ؟:  املدرس -

 .كال:  الطالب -

 .ًاذا نتفق عىل ان االجابات جميعها صحيحة:  املدرس -

 يرلندية ؟ما هي اسباب نشوء املعضلة اال:  املدرس -
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تأثرت بريطانيا بالثورة الصناعية ألنها بلد صناعي، بينام مل تتأثر ايرلنـدا بـالثورة :  طالب يجيب -

ًالصناعية كونها بلدا زراعيا وهذا ما يدخل ضمن العامل األقتصادي ً. 

هناك عامل آخر وهو العامل السيايس، اذ كانـت ايرلنـدا تتمتـع باسـتقالل :  طالب آخر يجيب -

د احتفظت بربملانها الخاص يف دبلن اىل أواخر القرن الثامن عرش وبالرغم من خضوع هذا داخيل وق

 .الربملان اىل لندن اال انه كان له حق الترشيع يف االمور الخاصة بايرلندا

 والحـاق النـواب االيرلنـديني مبجلـس 1801الغاء االنكليز لهذا الربملان سنة :  طالب آخر يجيب -

 . لندنالعموم الربيطاين يف

ان عادات وتقاليـد ولغـة االيرلنـديني تختلـف عـن عـادات وتقاليـد ولغـة :  طالب آخر يجيب -

 .الربيطانيني اذ ان هناك اختالفات كثرية يف هذا الجانب االجتامعي

 هل من اضافات أخرى؟:  املدرس -

 يف ان معظم سكان ايرلندا هم من الكاثوليك ويتبعون الكنيسة الكاثوليكية:  طالب يجيب نعم -

 .روما بينام غالبية االنكليز من الربوتستانت ويتبعون الكنيسة االنكليزية

 هل هناك اجابات اخرى او اعرتاضات عىل االجوبة السابقة؟:  املدرس -

 .كال: الطالب -

 ان االجابــات التــي ابــداها الطــالب جميعهــا صــحيحة وال اعــرتاض:  املــدرس -

 . عليها

 عـىل نشـوء املعضـلة االيرلنديـة منهـا هناك عوامل عدة تضافرت:  املدرس يوضح -

الديني واالجتامعي واالقتصادي والسيايس زيادة عىل ذلك هناك عامـل مبـارش أدى اىل 

تعقيد هذه املعضلة وهو االرايض االيرلنديـة الواسـعة التـي اصـبحت يف أيـدي املـالَّك 

ـة أم الرشاء اذ ان ـهـؤالء ال يقيـمـ ـك ـعـن طرـيـق الوراـث ـان ذـل ـز ـسـواءا ـك  ون يف ًاالنكلـي

ايرلندا نفسها بـل يسـكنون انكلـرتا ويعرفـون بـاملالك الغـائبني ولهـم وكـالء يف ايرلنـدا 

 يتفـقـدون اـمـور ـهـذه االرايض ويـسـيئون اىل معامـلـة الفالـحـني االيرلـنـديني ـمـام ـسـبب 
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 .استياءهم ورغبتهم يف االنفصال عن إنكلرتا والتخلص من سيطرة االنكليز عىل بالدهم

  يعرف سبب ظهور املعضلة االيرلندية ؟من منكم:  املدرس -

ان سبب ظهـور املعضـلة االيرلنديـة هـو تغلـب املـذهب الربوتسـتانتي نتيجـة :  طالب يجيب -

الستقرار حركة االصالح الديني واصبح هذا املذهب هو املذهب الرسمي للدولة وقد قامـت انكلـرتا 

سـت كنيسـة بروتسـتانتية يف ايرلنـدا باتباع سياسة فرض املذهب الربوتستانتي عـىل االيرلنـديني واس

 .وبذلت يف السخاء عليها لنرش هذا املذهب

ــدرس - ــىل:  اـمل ــذهب الربوتســـتانتي ـع ــرض اـمل ــا يف ـف ــة بريطانـي ــائج سياـس ــا هـــي نـت  ـم

  االيرلنديني؟

 ً.ادت هذه السياسة اىل استياء االيرلنديني كثريا:  طالب يجيب -

ائج التي استهدفتها من ازالة الفروق بني جاءت سياسة بريطانيا بعكس النت:  طالب آخر يجيب -

 .بريطانيا وايرلندا

ان االيرلنديني بدالً من ان يرتكوا مذهبهم الكاثولييك وينضـموا اىل انكلـرتا :  وطالب آخر يضيف -

 .ًيف الدين والسياسة، ازدادوا متسكا مبذهبهم

 هل من اضافات اخرى ؟: املدرس -

 .كال:  الطالب -

 حركة االصالح الديني يف انكلرتا وفرضها املذهب الربوتستانتي عـىل ان استقرار:  املدرس يوضح -

االيرلنديني وارسافها بالسخاء عىل الكنيسة الربوتستانتية ادى اىل استياء االيرلنديني من هذه السياسة 

وادى ذلك اىل زيادة الفجوة بني بريطانيا وايرلندا عكس ما كان تتأمله انكلرتا من ازالة هذه الفوارق 

القضاء عليها وكذلك متسـك االيرلنـديني بالحصـول عـىل اسـتقاللهم الـداخيل وادى ذلـك اىل تبلـور و

 .القومية االيرلندية وظهورها فيام بعد

ـدرس - ـم: اـمل ـة الحـك ـن الئـح ـتانت ـم ـديني الربوتـس ـف االيرلـن ـو موـق ـا ـه ـرف ـم ـنكم يـع ـن ـم  ـم

  الذايت؟
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 الحكم الذايت هـو االحتجـاج عـىل ان موقف االيرلنديني الربوتستانت من الئحة:  طالب يجيب -

 .ًسن هذه الالئحة ورفضوا االنفصال عن انكلرتا دفاعا عن مصالحهم االقتصادية والدينية

 هل هناك اضافات اخرى ؟:  املدرس -

ًهو استياء الوطنيني االيرلنديني من تأجيل تنفيذ القانون وعدوه تسـويفا مـن :  طالب آخر نعم - ّ

 .الحكومة الربيطانية

 .ان االجابات التي تفضلتم بها جميعها صحيحة:  املدرس -

ان مصالح االيرلنديني الدينية واالقتصادية دفعت االيرلنديني اىل االحتجاج عـىل :  املدرس يوضح -

الئحة الحكم الذايت ورفضهم لالنفصال عـن بريطانيـا، اال إن نشـوب الحـرب العامليـة االوىل ادى اىل 

حكومة االنكليزية اىل ايقاف تنفيذ الالئحة اىل ما بعد الحـرب منع نشوب الحرب األهلية مام دفع ال

 .العاملية االوىل

 ما هو وضع املعضلة االيرلندية بعد الحرب العاملية االوىل ؟:  املدرس -

بعد نهاية الحرب العاملية االوىل اجريت االنتخابات يف كل من بريطانيا وايرلندا :  طالب يجيب -

ملـان املنعقـد يف لنـدن ففـاز اعضـاء حـزب الشـني فـني بكافـة املقاعـد  الختيار اعضاء الرب1919عام 

 .املخصصة اليرلندا

مل يكن هدف االيرلنديني من االشرتاك يف االنتخابات الذهاب اىل برملان لندن، ألن :  طالب آخر يجيب -

 .دهاااليرلنديني مل يؤمنوا بالتعاون مع بريطانيا، بل كانوا يريدون مقاطعتها واستعامل القوة ض

 هل هناك اضافات اخرى ؟:  املدرس -

 .كال:  الطالب -

 .ان االجابات التي تفضلتم بها جميعها صحيحة:  املدرس -

اجريـت االنتخابـات يف كـل مـن بريطانيـا وايرلنـدا بعـد نهايـة :  املدرس يوضح -

الحرب العاملية األوىل الختيـار اعضـاء الربملـان ففـاز اعضـاء حـزب الشـني فـني بكـل 

صة اليرلندا وبذلك حلوا محل النواب القدماء الذين يريـدون التعـاون املقاعد املخص

 مع بريطانيا، كان االيرلنـديون ال يريـدون التعـاون مـع بريطانيـا بـل كـانوا يريـدون
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) املجلـس التأسـييس( مقاطعتها مام اضطرهم اىل تأسـيس مجلـس جمهـوري لهـم يف دبلـن سـموه 

ًلريا رئيسا للجمهورية وكريفت نائبا له النهام كانا سجينني واعلنوا الجمهورية واختاروا كل من دي فا ً

 .يف بريطانيا

 ؟)املعضلة االيرلندية(هل هناك أي سؤال او اية اضافة حول املوضوع : املدرس -

 .كال: ً الطالب جميعا -

 التقويم: ًسادسا

لق مبضـمون أوجه للطالب يف نهاية الدرس بعض األسئلة التي تتضمن الحقائق واملعلومات التي تتع

 :الدرس للتعرف عىل مدى استيعابهم ملوضوع الدرس وهي كاآليت

 ما هي املعضلة االيرلندية ؟ -1

 ما هي العوامل التي ادت اىل نشوء املعضلة االيرلندية ؟ -2

 كيف تطورت املعضلة االيرلندية ؟ -3

 ما هو موقف االيرلنديني الربوتستانت من الئحة الحكم الذايت ؟ -4

 االيرلندية بعد الحرب العاملية االوىل؟كيف صار وضع املعضلة  -5

 الواجب البيتي: ًسابعا

 ).م1919الثورة االيرلندية (تعيني موضوع الدرس القادم للطالب وهو 
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 )10(ملحق 

 )االستقصاء املوجه(امنوذج خطة تدريسية باستخدام طريقة 

 التاريخ: املادة اعدادية الكاظمية للبنني: املدرسة

 املعضلة االيرلندية: املوضوع س االديب بالخام: الصف والشعبة

 الثالثة: الحصة م2001/      / اليوم والتاريخ     

 

 تعريف الطالب باملعضلة االيرلندية وكيفية ظهورها:  الهدف العام-:أوالً

 : املجال الوجداين-1

 : امليول العلمية وتشمل-أ

 . تنمية ميول الطالب نحو مادة التاريخ-1

 . الطالب نحو قراءة الكتب واملجالت واالطالس التاريخية تنمية ميول-2

 -: االتجاهات العلمية وتشمل-ب

 . تنمية حب االستطالع لدى الطالب من خالل البحث عن مزيد من املعلومات والتفسريات-1

 تنمية التفتح الذهني وعدم االميان بالخرفات لدى الطالب من خالل احرتام وجهات نظر اآلخرين -2

 .ك إن الحقيقة ميكن أن تتغريوإدرا

 . تنمية الرتيث يف اصدار الحكم من خالل بناء آراء واحكام يف ضوء البيانات الكافية-3

 -: التذوق والتقدير ويشمل-جـ

 . تقدير جهود العلامء واكتشافاتهم العلمية-1

 . تقدير جهود الدولة يف نرش املعرفة العلمية وتنمية االتجاه العلمي-2

 .دور العلم يف حل املشكالت التي تواجهنا يف الحياة اليومية تقدير -3

  املجال املهاري-2
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 تنمية املهـارات اليدويـة لـدى الطـالب ومنهـا رسـم الخـرائط التاريخيـة واملخططـات واللوحـات -أ

 .الزمنية

 . تدريب الطالب عىل دقة املالحظة والوصف واالستنتاج-ب

 )السلوكية(األهداف الخاصة : ًثانيا

 -:ًل الطالب قادرا عىل انجع

 .ّيعرف املعضلة االيرلندية -1

 . يشخص اسباب نشوء املعضلة االيرلندية -2

 . يعلل معارضة بريطانيا يف انفصال ايرلندا عنها -3

يتوصل عن طريق تنفيذ خطوات طريقة االستقصاء املوجه اىل حلـول مناسـبة للمشـكلة مثـار  -4

 .انيد التاريخيةاالستقصاء برشط ان تكون مدعومة بالشواهد واالس

 الوسائل التعليمية: ًثالثا

 . خريطة اوربا-1

 . السبورة لتثبيت عنارص الدرس املهمة-2

 . الطباشري األبيض وامللون-3

 )املدخل اىل الدرس(املقدمة : ًرابعا

من خالل ذكر الحقائق ) املعضلة االيرلندية(احاول اثارة دوافع الطالب ملوضوع الدرس الجديد وهو 

يم واملعلومات التي ترتبط مبوضوع الدرس بصورة مبارشة أو غـري مبـارشة مـع مـا درسـوه يف واملفاه

الدروس املاضية ومضمون الدرس لهذه الحصة، وذلك من خالل توضـيح وضـع ايرلنـدا السـيام بعـد 

استقرار حركة االصالح الديني يف انكلرتا وتغلـب املـذهب الربوتسـتانتي واصـبح هـذا املـذهب هـو 

رسمي للدولة، اذ اخذت انكلرتا تتبع سياسة فرض هذا املذهب عىل االيرلنـديني فاسسـت املذهب ال

يف ايرلندا وارسفت يف السـخاء عليهـا لتكـون وسـيلة لـنرش هـذا املـذهب بـني ) بروتستانتية(كنيسة 

وتطورـهـا والتـي ـهـي مـثـار ) املعضـلة االيرلندـيـة(االيرلنـديني الكاثولـيـك، وـكـان ذلـك ـسـبب ظـهـور 

 .االستقصاء
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 الفعاليات واالنشطة التعليمية: ًخامسا

وطبيعتهـا وأهميتهـا والتـدرج مـن خـالل ) املعضلة االيرلندية(اوجه الطالب نحو التفكري يف مشكلة 

 ذلك اىل مناقشتهم يف تحديد هذه املشكلة وصياغتها بشكل واضح ومحدد

 ّمـــن خـــالل اطالعكـــم عـــىل املشـــكلة، كيـــف ميكـــن ان تعـــرف املعضـــلة: املـــدرس -

 يرلندية ؟ اال

املعضلة االيرلندية هي رغبة ايرلندا يف االنفصال عـن بريطانيـا ومعارضـة :  احد الطالب يجيب -

 .ًبريطانيا لذلك عىل احتساب ان ايرلندا جزءا منها

 أي االسباب االكرث أهمية يف تعقيد املعضلة االيرلندية ؟: املدرس -

 واالكـرث أهميـة يف تعقـد هـذه ان مشـكلة االرايض هـي السـبب املبـارش:  احد الطالب يجيب -

املشكلة، اذ يوجد يف ايرلندا مساحات واسـعة مـن االرايض اصـبحت يف ايـدي كبـار املـالّك االنكليـز 

بطريقة الوراثة او الرشاء، وكان معظم هؤالء املالكني يسكنون انكلرتا اولهم يف ايرلندا وكالء يتفقدون 

ديني ـمـام ـسـبب اـسـتياء االيرلـنـديني ورغـبـتهم يف ـهـذه االرايض ويـسـيئون معامـلـة الفالـحـني االيرلـنـ

 .االنفصال عن انكلرتا

الخطـوة الثانيـة وهـي اقـرتاح الفرضـيات املناسـبة ) تحديد املشكلة وصـياغتها(وتيل الخطوة االوىل 

ًللمشكلة مـن طـالب الصـف وهـو لـيس امـرا سـهالً، اذ يتطلـب ذلـك مـنهم خزينـا مـن الحقـائق  ً

تتصل باملشكلة بصورة مبارشة او غري مبارشة السيام فيام يتعلق بالوضـع واملعلومات واملفاهيم التي 

 .العام اليرلندا وظروفها السياسية واالجتامعية واالقتصادية

لذلك احاول مساعدة الطالب عىل تحديد االطار العام لحاجتهم من الحقائق واملعلومـات االساسـية 

 .لوضع الفرضيات

 رسعت يف االنفصال عن انكلرتا ؟ هل تعتقدون ان ايرلندا ت: املدرس -

 وبعد مناقشة اجابات الطالب لهذا السـؤال عمـد املـدرس اىل تزويـد الطـالب بـبعض املراجـع  -

 .ّاملناسبة لهذه املشكلة بعدها قراءة خارجية يف املشكلة مثار االستقصاء
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مليـة القـراءة وملدرس املادة دور كبري ومهم يف تذليل الصعوبات التي قد يواجههـا الطـالب خـالل ع

 الخارجية، ويتم ذلك مـن خـالل تحديـد فصـول أو صـفحات تتضـمنها كتـب ومراجـع ومجـالت أو

 خرائط التي لها عالقة بشكل أو بـآخر باملشـكلة مثـار االستقصـاء وبعـد اكـامل هـذا النشـاط مـن 

 .الطالب

. نفـة الـذكرماذا تقرتحون من فرضيات او حلول مؤقتة عن طريق االستقصاء عن املشـكلة آ: املدرس

 حاولوا التفكري بتأين وبدون استعجال

واسجل ما يقرتحه الطالب من فرضيات، ودور املدرس يف خطوة اقرتاح الفرضيات ال يؤثر يف الطالب، 

يف تبني فرضـيات معينـة وامنـا يقـترص دوره يف توجيـه الطـالب اىل تعـديل الفرضـيات التـي تفتقـر 

 تدعمها حجج علميـة او تلـك التـي تتعـارض مـع حقـائق صياغتها اىل الوضوح أو الفرضيات التي ال

فبعد مناقشة الطـالب تـم التوصـل اىل الفرضـيات اآلتيـة . العلم او التي تبنى عىل التعصب والتحيز

 :كحلول مؤقتة للمشكلة وهي ان

 . متنحهم انكلرتا الحرية واالستقالل -1

 . تعقد معهم اتفاقية يف جوانب يتم االتفاق عليها بني الطرفني -2

 .ً تشن عليهم حربا قبل ان تستعيص قضيتهم -3

 . تنفذ لهم انكلرتا االمور التي يطالبون بها -4

 . ترتكهم عىل الحال الذي هم فيه -5

اختبار صحة الفرضيات املقرتحة، يحاول الطالب يف هذه الحالة مناقشة مدى صـحة : الخطوة الثالثة

ادهـا يف ضـوء االدلـة املتـوافرة كل فرضية مناقشة شـاملة لجميـع مـا تتضـمنه هـذه الفرضـية وابع

واملتصلة يف الحقائق العلمية التي لها صلة بالفرضية أو يف ضوء األدلة التي اطلـع عليهـا الطـالب يف 

املدة املخصصة لعملية استقصاء املشكلة وذلك لغرض التحقق من صحة كل فرضية مـن الفرضـيات 

التـي تتضـمن الحقـائق واملعلومـات التـي التي افرتضها الطالب واوجه الطالب اىل عدد من املراجع 

 .تثبت صحة هذه الفرضيات
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ان القيام باجراءات من ِشأنها تحديد االدلة والبيانات للتأكد من صحة الفرضيات املقرتحـة ووقـوف 

الطالب عىل مدى صحة ودقة هذه االدلة واملعلومات وبتوجيه املـدرس يتنـاقش الطـالب يف مسـألة 

 .لهاقبول الفرضية أو عدم قبو

الخطوة الرابعة استخدم االستنتاجات والتعميامت يف مواقـف جديـدة اذ يحـاول الطـالب اسـتنباط 

ًاستنتاجات أو تعميامت قامئة اساسا عىل مضامني الفرضيات املوضوعة واملدعومة بالبيانـات واالدلـة 

صاء أو بينهام وتطبيق هذه االستنتاجات عىل حاالت ومواقف جديدة لها عالقة باملشكلة مثار االستق

 .نوع من التشابه

 التقويم: ًسادسا

اوجه للطالب يف نهاية الدرس بعض االسئلة التي تتضمن الحقائق واملعلومات التي تتعلـق مبضـمون 

 -:الدرس للتعرف عىل مدى استيعابهم ملوضوع الدرس وهي كاآليت

 .  يف اية سنة ظهرت املعضلة االيرلندية-1

 .اىل نشوء املعضلة االيرلندية ما هي العوامل التي ادت -2

 . ما هو السبب املبارش يف تعقيد املعضلة االيرلندية-3

 . ما هو السبب الذي ادى اىل ظهور املعضلة االيرلندية-4

 الواجب البيتي: ًسابعا

 ).م1919الثورة االيرلندية (تعيني موضوع الدرس القادم للطالب 
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 )11(ملحق 

 عرف اتجاههم العلمي يف مادة التاريخاستبانة آراء عينة من الطالب لت

 ..…عزيزي الطالب 

 تحية طيبة

يروم املؤلف بناء مقياس لقياس االتجـاه العلمـي لـدى طـالب الصـف الخـامس االعـدادي يف مـادة 

التاريخ، وان األخذ برأيك يساعد املؤلف عىل الوقـوف بشـكل دقيـق عـىل مـا يـدور يف ذهنـك مـن 

طالع عىل رأيك الرصيح الذي سيظهر من خالل االجابة عن سؤال هـذه االفكار املتعددة واملتنوعة اال

لذا يرجـى منـك االجابـة عـن السـؤال الـذي يطرحـه املؤلـف  للتعـرف عـىل االتجاهـات . االستبانة

واملواقف الصفية والالصفية التي تحب مامرستها وترغب فيها او التي تواجهها ومدى استجابتك لهـا 

 .لمي او ال تشري  داخل املدرسة وخارجهاالتي تشري اىل االتجاه الع

 مع شكري وتقديري

 

 

 املؤلف

ما هي االتجاهات واملواقف والسلوكات الصفية والالصفية التي تحبها او متارسها او ترغـب / السؤال

يف مامرستها او التي تواجههـا واسـتجابتك لهـا التـي تشـري إىل االتجـاه العلمـي او ال تشـري يف مـادة 

 .التاريخ

 ابالجو
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استبانة آراء عينة من مدريس ومدرسات مادة التاريخ يف املواقف والسلوكات التي 

 تشري او ال تشري اىل االتجاه العلمي

 

 املحرتم.. ……………………………             عزيزي املدرس  

 املحرتمة. ………………………………            عزيزيت املدرسة 

 تحية طيبة

ياس يف االتجاه العلمي لطـالب الصـف الخـامس االعـدادي يف مـادة التـاريخ، يروم املؤلف اعداد مق

وبالنظر لوجود الثقة فيكم مبا تتمتعون من سـعة واطـالع وخـربة، يرجـى املسـاعدة بـذكر املواقـف 

والسلوكات التي تشري او ال تشري اىل االتجاه العلمي يف مادة التاريخ، وضـمن املجـاالت املـذكورة يف 

 .ادناه

 

 االتاملج

 .العقالنية -1

 . حب االستطالع -2

 . التفتح الذهني -3

 . عدم االميان بالخرافات -4

 . املوضوعية واالمانة الفكرية -5

 . الرتيث يف اصدار الحكم -6

 مع شكري وتقديري

 املؤلف
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اسامء مدريس ومدرسات مادة التاريخ الذين استعني بآرائهم يف تعرف املواقف التي 

 .ال تشري اىل االتجاه العلميتشري أو 

 

 .رتبت االسامء حسب الحروف الهجائية

 املوقع اسم املدرسة االسم الكامل ت

 الطالئع/ املركز/ الكرخ اعدادية الكرخ للبنات سناء صبحي موىس  .1

 الشيوخ/ املركز/ الكاظمية اعدادية الكاظمية للبنات سندس حسني علوان  .2

 5ز /405م / املركز/ الكاظمية لبننيثانوية سيف الدولة ل علية عداي  .3

 412م / الكاظمية املركز اعدادية التأميم للبنني كاظم لعيبي موزان  .4

 دور نواب الضباط/ الكاظمية املركز ثانوية ابو العالء املعري للبنني مجيد كاظم مهدي  .5

  الضباطدور نواب/ الكاظمية املركز ثانوية ابو العالء املعري للبنني محجوب جاسم محمد  .6

 الزهراء/ املركز/ الكاظمية ثانوية العطيفية للبنني نافعة يعقوب يوسف  .7

 الشيوخ/ الكاظمية املركز اعدادية الكاظمية للبنات هدى يوسف  .8

 الزهراء/ الكاظمية املركز ثانوية العطيفية للبنني وسام طالب فرحان  .9

 لشيوخا/ املركز/ الكاظمية اعدادية الكاظمية للبنات وصال كوكز  .10

 الشيوخ/ املركز/ الكاظمية اعدادية الكاظمية للبنني وليد مهدي  .11
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استبانة آراء عينة من االساتذة املختصني يف التاريخ يف املواقف والسلوكات التي تشري 

 أو ال تشري اىل االتجاه العلمي

 

 

 املحرتم. ……………………………………………االستاذ الفاضل 

 

 تحية طيبة

ؤلف بناء مقياس لقياس االتجـاه العلمـي لـدى طـالب الصـف الخـامس االعـدادي يف مـادة يروم امل

التاريخ، ونتيجة الثقة العالية فيكم وما تتمتعون به من سـعة االطـالع والخـربة، فـان األمـل يحـدوه 

 ليجد عندكم املساعدة كلها بتفضلكم بذكر املواقف واآلراء والسلوكات التي تشري اىل االتجاه العلمي

 -:والتي ال تشري يف مادة التاريخ والتي تستنبط من التعريف اآليت

نزعة فعالة، ذات صبغة انفعالية وذات درجة ثبـات نسـبي يكتسـبها الفـرد نتيجـة (االتجاه العميل 

ًلخرباته يف الحياة عندما يواجه موقفا يترصف ترصفا يدل عىل انه يفهم ما يتطلبه هذا املوقـف مـن  ً

 :اليها كوحدة متامسكة وهي كاآليتالعنارص إذ ينظر 

 . العقالنية-1

 .  حب االستطالع-2

 .  التفتح الذهني-3

 .  عدم االميان بالخرافات-4

 .  املوضوعية واالمانة الفكرية-5

 .  الرتيث يف اصدار الحكم-6

 مع شكري وتقديري

 املؤلف                                                                                          
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ابن رشد الذين استعني بآرائهم يف / اسامء االساتذة املختصني يف التاريخ يف كلية الرتبية

 تعرف املواقف والسلوكات التي تشري اىل االتجاه العلمي

 

 رتبت االسامء حسب اللقب العلمي والحروف الهجائية

 

 االختصاص االسم ت

 التاريخ األندليس ادة املعاضيديد خاشع عي. أ -1

 التاريخ األوريب د صادق ياسني الحلو. أ -2

 التاريخ العثامين د طارق نافع الحمداين. أ -3

 التاريخ األوريب د عبد االمري دكسن. أ -4

 التاريخ الحديث د عباس حميدي. أ -5

 التاريخ الحديث م حنان عبد الكريم اآللويس. أ -6

 التاريخ الحديث لستار الجابريم عبد ا. أ -7

 التاريخ اإلسالمي م كاظم سرت. أ -8

 التاريخ اإلسالمي م محمد كريم املشهداين. أ -9

 التاريخ األوريب م وليد الدليمي. أ -10
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 استبانة آراء الخرباء يف صالحية فقرات مقياس االتجاه العلمي

 املحرتم. ………………………………………………االستاذ الفاضل 

 تحية طيبة

أثـر اسـتخدام ثـالث طرائـق تدريسـية يف التحصـيل وتنميـة (يروم املؤلف اجراء دراسة موسـومة بــ

وتتطلب هـذه الدراسـة بنـاء ) االتجاه العلمي لدى طالب الصف الخامس االعدادي يف مادة التاريخ

 -:امامكم التعريف اآليتمقياس لالتجاه العلمي، وللوقوف عىل طبيعة االتجاه العلمي يضع املؤلف 

نزعة فعالة، ذات صيغة انفعالية، ودرجة ثبات نسبي، يكتسبها الفرد نتيجة خرباته ((االتجاه العلمي 

ًيف الحياة عندما يواجه موقفا يترصف ترصفا يدل عىل انه يفهم ما يتطلبه هذا املوقف من العنـارص  ً

وعدم االميـان بالخرافـات واملوضـوعية واالمانـة العقالنية، وحب االستطالع، والتفتح الذهني، : اآلتية

 )).الفكرية والرتيث يف اصدار الحكم

وقد حصل املؤلف عىل الفقرات التي يتضمنها املقياس من االدبيات، والدراسات السابقة، واستجابة العينة 

ًاالستطالعية التي شملت عددا من االساتذة املختصصني يف مادة التاريخ وعددا  مـن الطـالب ً، وعـددا مـن ً

 .مدريس ومدرسات مادة التاريخ يف بعض املدارس الثانوية واالعدادية يف تربية الكرخ االوىل

ولغرض اجراء تقويم لفقرات هذا املقياس وملا تتصفون به من مكانة علمية ونظرة موضـوعية، فـان 

 .املؤلف يود االستنارة بآرائكم السديدة يف تقويم هذه الفقرات

 -:يأيتيرجى اجراء ما 

 .امام الفقرة الصالحة او غري صالحة) ( وضع عالمة  -1

ًامام الفقرة التي متثل اتجاها ايجابيا او سلبيا) ( وضع عالمة  -2 ً ً. 

 تعديل ما يحتاج منها اىل تعديل سواء يف صالحية الفقـرات أو يف اتجـاه الفقـرات االيجـايب أو  -3

 .السلبي

 مع شكري وتقديري

 

 املؤلف
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    مقياس االتجاه العلمي يف صورته االوىل                 

 الفقرات ت اتجاه الفقرة صالحية الفقرة

 سلبية ايجابية غري صالحة صالحة

 املالحظات

ـــة   -1 ـــة وعملـي ـــة التاريخـي ـــرتبط املعرـف ـت

ـــة ـــا بعملـي ـــا وثيـق ـــافها ارتباـط ًاستكـش ً

 . التفكري

     

ــاريخ  -2 ــي للـت ــوض العلـم ــع اىل النـه التطـل

 .متعة وباعثة للرسورالحديث عملية م

     

ــة  -3 ــار التاريخـي ــتم باالفـك ــب ان ال نـه يـج

 .الجديدة ما مل يتفق عليها معظم الناس

     

ـا  -4 ـة صــحيحة دامـئ ـار تاريخـي ـد افـك ًال توـج

 ً.وابدا

     

ان فهـم الـتـاريخ يـتـأثر اىل حـد ـمـا بثقاـفـة  -5

 .الشخص العامة

     

يفـيـــــد النـقـــــد يف تـقـــــدم املعرـفـــــة  -6

 .خيةالتاري

     

يـعـرف املؤرـخـون مـسـتقبل الـنـاس بـشـكل  -7

 .عميق

     

االسلوب العلمي غري قادر عىل التوصل اىل  -8

حـلـول للمـشـاكل التاريخـيـة الـتـي يتـعـرض 

 .اليها االنسان

     

      .املعرفة التاريخية ال تتغري -9

ـة  -10 ـار التاريخـي ـم ـعـىل االفـك يـجـب ان نحـك

 .الجديدة فور اطالعنا عليها

     

ان الفكـــر التـــاريخي ســـيتقدم عنـــدما -11

 يفهمــــه النــــاس وبعــــدما يلمســــون

 . فوائده
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 الفقرات ت اتجاه الفقرة صالحية الفقرة

 سلبية ايجابية غري صالحة صالحة

 املالحظات

املالحظـة كافيـة لوحـدها لتفسـري وتعليـل  -12

 .الحوادث التاريخية

     

ًالفكر التاريخي ال يقـدم شـيئا للنـاس فـال  -13

 .حاجة لفهم طبيعة هذا الفكر

     

لـتـــي االـحـــداث التاريخـيـــة الجدـيـــدة ا -14

التفرسها املعلومات املتوافرة هي احـداث 

 .غري مرغوبة

     

ينبغي عىل املؤرخ حني يفرس نتائج بحوثـه  -15

أن ال يتأثر بـالظروف االجتامعيـة املحيطـة 

 .به

     

يجب أن ال نهتم مبشاهدة االفالم العلميـة  -16

 .املتصلة باملوضوعات العلمية التاريخية

     

التاريخي الحديث التساؤل يتطلب التفكري  -17

 .والبحث

     

ــزعج ألن  -18 ــا ـت ــريا ـم ــاريخ كـث ــادة الـت ًان ـم

 .موضوعاتها غري مثرية للتفكري

     

عىل املؤرخ الجديد ان يقبل آراء املـؤرخني  -19

 .الذين سبقوه وال يعارضها

     

ال ميكن الحكـم عـىل مـدرس التـاريخ مـن  -20

 .مظهره

     

 واالهتامم مبـادة التـاريخ يف تزداد الدافعية -21

 .حالة اكتشاف العالقة وطرح االسئلة

     

ان ارتفاع درجة الطالـب يف مـادة التـاريخ  -22

 .دليل اكيد عىل حبه لها

     

التعاويذ تنفـع الفـرد مـن بعـض مخـاوف  -23

 .خوض املعارك الحربية
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 الفقرات ت اتجاه الفقرة صالحية الفقرة

 سلبية ايجابية غري صالحة صالحة

 املالحظات

يجب نرش االفكار التاريخية الجديدة حتى  -24

 .مع االفكار القدميةوأن تعارضت 

     

ينبـغـي متابـعـة االـحـداث التاريخـيـة الـتـي  -25

 .تحدث يف املجتمع لتعرف ارسارها

     

عند دراسة أيـة حادثـة تاريخيـة يجـب ان  -26

نبــدأ اوالً بجمــع املعلومــات عــن هــذه 

 .الحادثة

     

ــق عمـــل  -27 ــدقيق لتحقـي ان التخطـــيط اـل

ــت ــيعة للوـق ــو مـض ــني ـه ــاريخي مـع ّـت

 .جهد وال

     

ـاحوال  -28 ـؤا ـب ـار ان يتنـب يـسـتطيع عـلـامء اآلـث

 .وظروف الناس بشكل صحيح

     

ينبغي استشارة قاري الكـف عنـدما نريـد  -29

 معرفة نتائج معركة معينة

     

املـجـالت التاريخـيـة املـشـهورة يـجـب أن ال  -30

تــــنرش بحــــوث املبتــــدئني يف مجــــال

 . التاريخ

     

لتعلم أفكـار تاريخيـة الطالب املتحمسون  -31

ـــــؤرخني يف  ـــــبحون ـم ـــــدة سيـص جدـي

 .املستقبل

     

عند اختالف املؤرخني مع اآلخرين يف الرأي   -32

يجب االسـتامع اىل رأيهـم رمبـا يكـون هـو 

 .الصحيح

     

قبول االفكار التاريخية الجديـدة مـن دون  -33

مناقـشــــتها ـيــــؤدي اىل مـنــــو املعرـفــــة

 . التاريخية
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 الفقرات ت اتجاه الفقرة صالحية الفقرة

 سلبية ايجابية غري صالحة صالحة

 املالحظات

ّؤرخ ان يغـري أفكـاره اذا ثبـت أنهـا عىل امل -34

 .خاطئة

     

االدلة القليلة كافيـة الثبـات صـحة حادثـة  -35

 .جديدة يف التاريخ

     

ـة  -36 ـات املتقدـم ـتم املؤرـخـون يف املجتمـع يـه

 ً.بفتاح الفال كثريا

     

التفسري العلمي للحوادث التاريخية أصدق  -37

 .من أقوال قارئ الكف

     

      .حوادث تاريخية تحدث بال سببهناك  -38

ينبغي عـىل املـؤرخ أن يراعـي املوضـوعية  -39

واالمانة يف جمع البيانات وتفسـريها ونقـل 

نتائج الدراسات والبحوث التـي يقـوم بهـا 

 .اآلخرون

     

      .النجاح يف درس التاريخ يعتمد عىل الحظ -40

أـسـلوب املالحـظـة املـبـارشة وـغـري املـبـارشة  -41

تعارـضـــان ـمـــع الطراـئـــق التدريـســـية ي

 .املستخدمة يف تنمية التفكري التاريخي

     

يجب النظر اىل املعرفة التاريخية عىل أنهـا  -42

 .متغرية وغري ثابتة

     

ـال  -43 ـون ـب ـة يف الـك ـة تاريخـي ـد حادـث ال توـج

 .سبب

     

ًالفكر التاريخي ال يقـدم شـيئا للنـاس فـال  -44

 .لفكرحاجة لفهم طبيعة هذا ا

     

ـاطات  -45 ـن نـش ـنرش ـع ـا ـي ـة ـم ـي متابـع ينبـغ

 .املؤرخني يف التاريخ

     

      .لكل حادثة تاريخية اسباب تفرسها -46
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 الفقرات ت اتجاه الفقرة صالحية الفقرة

 سلبية ايجابية غري صالحة صالحة

 املالحظات

يجب التمسك بافكارنا التاريخية حتـى لـو   -47

 .ثبت عدم صحتها

     

يجب عىل املؤرخ ان يقبل أعامل اآلخـرين  -48

 .يف التاريخ بال نقد

     

ن دعم الفكـرة الجديـدة يف التـاريخ البد م -49

 .باالدلة الكافية حتى تقبل ويؤخذ بها

     

ــــة  -50 الطـــــالب ذوو االتجاهـــــات العلمـي

ــي  ــة الـت ســـيعالجون املشـــاكل التاريخـي

 .تواجههم يف املدرسة واملجتمع

     

يجب ان تتفـق نتـائج بحـوث املـؤرخ مـع  -51

 .مشاعره الشخصية

     

مـا يسـتجد يف مجـال ينبغي االهتامم بكل  -52

 .العلم واملعرفة

     

      ً.ينبغي األخذ برأي املؤرخ دامئا -53

ـمـن الرسور التوـصـل اىل تفـسـري للـحـوادث  -54

 .التاريخية
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 )17(ملحق 

 اسامء الخرباء الذين استعني بخربتهم يف الكتاب الحايل

 ترتيب االسامء حسب اللقب العلمي والحروف الهجائية

 نوع االستشارة
 الكلية والجامعة القسم االسم ت

االهـــــداف 

 السلوكية

ــــــط  الخـط

 التدريسية

ــــــــــار  االختـب

 التحصييل

مقـيــاس االتـجــاه 

 العلمي

ـــيل . أ -1 د حســــن ـع

 العزاوي

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ــني . أ -2 ــباح حـس د ـص

 العجييل

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

د طـــارق صـــالح . أ -3

 السامرايئ

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ـــافع . أ -4 ـــارق ـن د ـط

 الحمداين

ـة التاريخ ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

 حسن لـلـهد عبد ا. أ  -5

 وسويامل

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ـــم . أ -6 ـــيل جاـس د ـع

 الزبيدي

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

د كامــــل ثــــامر . أ -7

 الكبييس

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ـــامن . أ -8 ـــيىل نـع د ـل

 االعظمي

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ـــونس . أ -9 ـــى ـي ــــــوم د مـن ـةالعـل ـة الرتبـي ـن / كلـي  × × × ×اـب
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 نوع االستشارة
 الكلية والجامعة القسم االسم ت

االهـــــداف 

 السلوكية

ــــــط  الخـط

 التدريسية

ــــــــــار  االختـب

 التحصييل

مقـيــاس االتـجــاه 

 العلمي

الرتبوـيـــــة  بحري

 والنفسية 

 جامعة بغداد/ رشد

د ابتسام محمـد .م.أ  -10

 فهد

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة الرت ـةكلـي ـن / بـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

د احسان عليـوي .م.أ -11

 نارص 

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

جامعـة / كلية الرتبية

 دياىل

× × × × 

د جبـــار رشـــك .م.أ -12

 الدايني

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

جامعـة / كلية الرتبية

 القادسية

× × × × 

د جمعـة علـيـوي .م.أ -13

 الخفاجي

ـة ا التاريخ ـةكلـي ـن / لرتبـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ـثامن .م.أ -14 د حــذام ـع

 التكريتي

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

د صــاحب عبــد .م.أ -15

 مرزوك الجنايب

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

رق د صــفاء ـطــا.م.أ -16

 حبيب كرمة

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ـم .م.أ -17 ـب جاـس د طاـل

 العنزي

ـة التاريخ ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 
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 نوع االستشارة
 الكلية والجامعة القسم االسم ت

االهـــــداف 

 السلوكية

ــــــط  الخـط

 التدريسية

ــــــــــار  االختـب

 التحصييل

مقـيــاس االتـجــاه 

 العلمي

ـة التاريخ د طالب رجب.م.أ -18 ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ــرزاق .م.أ -19 ــد اـل د عـب

 لـلـه اعبد

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

/  كلـيــــة املعلـمــــني

 جامعة دياىل

× × × × 

ــــد .م.أ -20 د قيص محـم

 السامرايئ

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ــــــوم  د رحيم عيل صالح.م -21 العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ــــــوم  د سعد عيل زاير.م -22 العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ـــور .م -23 ـــد اـن د محـم

 السامرايئ

ــــــوم  العـل

الرتبوـيـــــة 

 والنفسية

ـة ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

ـة التاريخ د وليد الدليمي.م -24 ـة الرتبـي ـن / كلـي اـب

 جامعة بغداد/ رشد

× × × × 

 



 257 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
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 الفقرات التي حذفها الخرباء من مقياس االتجاه العلمي

 

 رقم الفقرة  ت

 يف املقياس
 الفقـــرات

 .التطلع اىل النهوض العلمي للتاريخ الحديث عملية ممتعة وباعثة للرسور 2 -1

 .ًان مادة التاريخ كثريا ما تزعج ألن موضوعاتها غري مثرية للتفكري 18 -2

 .ًالفكر التاريخي ال يقدم شيئا للناس فال حاجة لفهم طبيعية هذا الفكر 44 -3

 .ينبغي متابعة ما ينرش عن نشاطات املؤرخني يف التاريخ 45 -4

 .لكل حادثة تاريخية اسباب تفرسها 46 -5

 .من الرسور التوصل اىل تفسري الحوادث التاريخية 54 -6

 



 258 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 )19(ملحق 

  متثيل الفقرات ملجاالت االتجاه العلمياستبانة آراء الخرباء يف

 

 املحرتم………………………………………………… االستاذ الفاضل 

 تحية طيبة

أثـر اسـتخدام ثـالث طرائـق تدريسـية يف التحصـيل وتنميـة (يروم املؤلف اجراء دراسة موسـومة بــ

 بنـاء وتتطلب هـذه الدراسـة) االتجاه العلمي لدى طالب الصف الخامس االعدادي يف مادة التاريخ

ًمقياس يف االتجاه العلمي اذ بنى املؤلف مقياسا لالتجـاه العلمـي، معتمـدا يف ذلـك عـىل االدبيـات  ً

ٍوالدراسات السابقة، وعىل عدد من املتخصصني يف العلـوم الرتبويـة والنفسـية وعـدد مـن املدرسـني 

 -:ٍوعدد من الطالب ويتضمن املقياس املجاالت اآلتية

 -:العقالنية -1

ًومن يتصف بهـذا االتجـاه يبحـث دامئـا عـن االسـباب . ً اليشء موافقا للعقل، معقوالًتعني أن يكون

 .الحقيقية لالحداث واالشياء وتعرف عالقة السبب بالنتيجة وقبول النقد

 -:حب االستطالع -2

ًيشري هذا املجال اىل رغبة الفرد يف املعرفة والفهم عنـدما يواجـه موقفـا جديـدا مـن الصـعب عليـه  ً

ضوء ما يتوافر لديه من معلومات أو انه يسأل الكثري من االسئلة ويسـتفرس عـن االشـياء تفسريه يف 

 .التي تثري انتباهه ومييل اىل القراءة والبحث عن املعلومات التي توفر اجابات مقبولة الستفساراته

 -:التفتح الذهني -3

لـآلراء الشخصـية، ويعني ميل الفرد اىل التفكري الحـر ورفـض التسـلط أو التزمـت، وعـدم التعصـب 

 واـحــرتام وجـهــات نـظــر. واالـســتعداد لتغيريـهــا اذا أوـضــحت االدـلــة الجدـيــدة بانـهــا خاطـئــة

 . اآلخرين
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 -:عدم االميان بالخرافات -4

 .وتعني رفض الخرافات وعدم تقبلها وقبول الحقائق العلمية والتفسريات العلمية بشأنها

 -:املوضوعية واالمانة الفكرية -5

الحظة الحقائق وتدوينها دون التأثر باالهواء الشخصية او الظروف االجتامعيـة وتعني االهتامم يف م

واالقتصادية املحيطة عند تفسري النتائج مع مراعاة املوضوعية يف جمع املعلومات وتفسريها واألمانة 

ًيف نقل االبحاث والدراسات دون تحريفها والدقة يف العمل والتجريب بعيدا عن التعصب الشـخيص 

 .ني واالجتامعيوالدي

 -:الرتيث يف اصدار الحكم -6

وتعني التأين وعدم االرساع يف ابداء الرأي يف االمور حتى تتوافر املعلومات أو األدلـة الكافيـة، وعـدم 

قبول األمور عىل عالّتها ما مل يتم التأكد مـن صـحتها ودعمهـا برباهـني مقنعـة، وتجنـب الـترسع يف 

 .الحكم عىل األمور

عالية فيكم وملا تتمتعون به من سعة االطالع والخربة فان املؤلف يضـع بـني ايـديكم ونتيجة الثقة ال

 .الفقرات التي يتضمنها املقياس ملعرفة مدى متثيل هذه الفقرات بدقة ملجاالت االتجاه العلمي

 -:يرجى اجراء ما يأيت

 .أمام الفقرة وتحت املجال الذي متثله) (وضع عالمة  -1

 .ي تراها مناسبة يف كل مجال من املجاالت زيادة بعض الفقرات الت -2

ان املؤلف اذ يتوجه اليكم بهذه االستبانة فان األمل يحدوه اليكم ليجد عنـدكم املسـاعدة كلهـا ملـا 

 .تتصفون به من مكانة علمية ونظرة موضوعية

 

 وتقبلوا شكري الفائق وتقديري

 

 املؤلف
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 العقالنية الفقــــرات ت
حب 

 االستطالع

التفتح 

 ذهنيال

عدم االميان 

 بالخرافات

املوضوعية 

واالمانة 

 الفكرية

الرتيث يف 

اصدار 

 الحكم

ًترتبط املعرفة التاريخية وعمليـة استكشـافها ارتباطـا  -1

 .ًوثيقا بعملية التفكري

      

ينبغي أن ال نهتم باالفكـار التاريخيـة الجديـدة مـا مل  -2

 .الناستؤكدها الوقائع امللومسة ويتفق عليها غالبية 

      

ًال توجد افكار تاريخية صائبة دامئا وابدا -3 ً.       

       .يتأثر فهم التاريخ اىل حد ما بثقافة الشخص العامة -4

       .النقد يفيد يف تقدم املعرفة التاريخية -5

       .املؤرخون يعرفون مستقبل الناس بشكل عميق -6

ل اىل حـلــول االســلوب العلمــي غــري قــادر للتوصــ -7

 .للمشكالت التاريخية التي يتعرض لها االنسان

      

       .املعرفة التاريخية ثابتة ال تتغري -8

ينبغي ان ال تحكم عـىل االفكـار التاريخيـة الجديـدة  -9

 .فور اطالعنا عليها

      

ـاس  -10 ـاريخي ـسـيتقدم عـنـدما يفهـمـه الـن ان الفـكـر الـت

 .ويلمسون فوائده

      

ملالحظة كافية لوحدها لتفسـري الحـوادث التاريخيـة ا -11

 .وتعليلها

      

ً ال يقدم شيئا للناس فال حاجة لفهم التاريخيالفكر  -12

 .طبيعة هذا الفكر

      

ــا  -13 ــي ال تفرسـه ــدة الـت ــة الجدـي ــداث التاريخـي االـح

 .املعلومات املتوافرة هي احداث ال ميكن الركون اليها

      

 املؤرخ حني يفرس نتائج بحوثه ان ال يتأثر ينبغي عىل -14

 .بالظروف االجتامعية املحيطة به
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 العقالنية الفقــــرات ت
حب 

 االستطالع

التفتح 

 ذهنيال

عدم االميان 

 بالخرافات

املوضوعية 

واالمانة 

 الفكرية

الرتيث يف 

اصدار 

 الحكم

ينبغي ان ال نهتم مبشـاهدة االفـالم العلميـة املتصـلة  -15

 .باملوضوعات التاريخية

      

       .يتطلب التفكري التاريخي الحديث التساؤل والبحث -16

ؤرخني الجيـدة عىل املـؤرخ الجديـد ان يقبـل آراء املـ -17

 .الذين سبقوه وال يعارضها

      

       .ال ميكن الحكم عىل ذكاء مدرس التاريخ من مظهره -18

ـة  -19 ـاريخ يف حاـل ـادة الـت ـتامم مـب ـة واالـه ـزداد الدافعـي ـت

 .اكتشاف العالقات وطرح االسئلة

      

أن ارتفاع درجة الطالب يف مادة التـاريخ دليـل اكيـد  -20

 .عىل حبه لها

      

التعويذات تنفع يف حامية الفرد من بعـض املخـاوف  -21

 .عند خوض املعارك الحربية

      

ينبغي نرش االفكار التاريخية الجديـدة وان تعارضـت  -22

 .مع االفكار القدمية

      

ينبـغـي متابـعـة االـحـداث التاريخـيـة الـتـي تـحـدث يف  -23

 .املجتمع لتعرف ارسارها

      

 ايـة حادثـة تاريخيـة ينبغـي ان نبـدأ أوالً عند دراسة -24

 .بجمع املعلومات عن هذه الحادثة

      

ان التخطيط الدقيق لتحقيق عمل تاريخي معني هـو  -25

 .مضيعة للوقت والجهد

      

يســتطيع علــامء اآلثــار ان يتنبــؤا بــاحوال الـنــاس  -26

 .وظروفهم بشكل صحيح

      

ما نريد معرفة نتائج ينبغي استشارة قارئ الكف عند -27

 .معركة معينة

      

املجالت التاريخية املشهورة ينبغي ان ال تنرش بحوث  -28

 .املبتدئني يف مجال التاريخ
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 العقالنية الفقــــرات ت
حب 

 االستطالع

التفتح 

 ذهنيال

عدم االميان 

 بالخرافات

املوضوعية 

واالمانة 

 الفكرية

الرتيث يف 

اصدار 

 الحكم

الطالب املتحمسون لتعلم افكار تاريخية جديدة مـن  -29

 .املحتمل ان يصبحوا مؤرخني يف املستقبل

      

آلخـرين يف الـرأي عند اختالف املـؤرخني مـع النـاس ا -30

ينبغي االستامع اىل رأي الناس اآلخرين رمبا يكون هو 

 .الصائب

      

قبول االفكار التاريخية دون مناقشـتها يـؤدي اىل منـو  -31

 .املعرفة التاريخية

      

ـا  -32 ـت انـه ـاره اذا ثـب ـري افـك ـؤرخ ان يـغ ـىل اـمل ّينبـغـي ـع

 .خاطئة

      

تـاريخ يكفـي وجـود إلثبات صحة حادثة جديدة يف ال -33

 .ادلة حتى وان كانت قليلة

      

ينبغي األخذ برأي املنجمني يف توقـع بعـض االحـداث  -34

 .التاريخية

      

التفسري العلمي للحوادث التاريخية اصدق من اقوال  -35

 .قارئ الكف

      

       .هناك حوادث تاريخية تحدث بال سبب -36

عـي املوضـوعية واألمانـة يف ينبغي عىل املـؤرخ ان يرا -37

ـات  ـائج الدراـس ـل نـت ـريها ونـق ـات وتفـس ـع البياـن جـم

 .واالبحاث التي يجريها اآلخرين

      

       .النجاح يف درس التاريخ يعتمد عىل الحظ -38

اسلوبا املالحظة املبارشة وغري املبارشة يتعارضـان مـع  -39

ـري ـة التفـك ـتخدمة يف تنمـي ـية املـس ـق التدريـس الطراـئ

 .تاريخي ال

      

ينبغي النظر اىل املعرفة التاريخيـة عـىل انهـا متغـرية  -40

 .وغري ثابتة

      

       .ال توجد حادثة تاريخية يف الكون بال سبب -41

ينبغي التمسك بافكارنا التاريخية حتى لو ثبت عـدم  -42

 .صحتها
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 العقالنية الفقــــرات ت
حب 

 االستطالع

التفتح 

 ذهنيال

عدم االميان 

 بالخرافات

املوضوعية 

واالمانة 

 الفكرية

الرتيث يف 

اصدار 

 الحكم

خ ينبغي عىل املؤرخ ان يقبل اعامل اآلخرين يف التاري -43

 .بال نقد

      

الـبـد ـمـن دـعـم الفـكـرة الجدـيـدة يف الـتـاريخ باالدـلـة  -44

 .الكافية حتى تقبل ويؤخذ بها

      

الطالب ذوو االتجاهات العلمية سيعالجون املشكالت  -45

 .التي تواجههم يف املدرسة واملجتمع

      

ينبـغـي ان تتـفـق نـتـائج بـحـوث اـملـؤرخ ـمـع مـشـاعر  -46

 .الشخصية

      

ـم  -47 ـا يـسـتجد يف مـجـال العـل ينبـغـي االـهـتامم بـكـل ـم

 .واملعرفة

      

       ً.ينبغي األخذ برأي املؤرخ دامئا -48
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 )20(ملحق 

 مقياس االتجاه العلمي يف صورته النهائية

 

 ..……عزيزي الطالب 

اءة كـل أن هذه الفقرات التي بني يديك هي فقرات لبناء مقياس االتجاه العلمي، املطلوب منك قـر

موافـق، غـري (وامـام كـل فقـرة ثـالث اختيـارات . فقرة منها بدقة وامعان، ومن ثم ابداء رأيك فيهـا

امام الفقـرة التـي تـتالئم ورأيـك، وان تعـرب عـن رأيـك برصاحـة ) 3(، ضع عالمة )متأكد، غري موافق

 .وبدون تقيد، وال ترتك اية فقرة دون اجابة، وان تكون لكل فقرة اجابة واحدة فقط

 

 

 مع شكري وتقديري الفائقني

 

 

 

 

 املؤلف
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 مقياس االتجاه العلمي يف صورته النهائية

 غري موافق غري متأكد موافق الفقرات ت

ًترتبط املعرفة التاريخية وعملية استكشافها ارتباطـا وثيقـا بعمليـة      -1 ً

 .التفكري

   

 تؤكدها الوقـائع ينبغي ان ال نهتم باالفكار التاريخية الجديدة ما مل -2

 .امللموسة ويتفق عليها غالبية الناس

   

ًال توجد افكار تاريخية صائبة دامئا وابدا -3 ً.    

    يتأثر فهم التاريخ اىل حد ما بثقافة الشخص العامة -4

    .النقد يفيد يف تقدم املعرفة التاريخية -5

    .املؤرخون يعرفون مستقبل الناس بشكل عميق -6

السلوب العلمي غري قادر للتوصل اىل حلول للمشكالت التاريخيـة ا -7

 .التي يتعرض لها االنسان

   

    .املعرفة التاريخية ثابتة ال تتغري -8

ينبغي ان ال نحكم عـىل االفكـار التاريخيـة الجديـدة فـور اطالعنـا  -9

 .عليها

   

    .وائدهان الفكر التاريخي سيتقدم عندما يفهمه الناس ويلمسون ف -10

    .املالحظة كافية لوحدها لتفسري الحوادث التاريخية وتعليلها -11

ًالفكر التاريخي ال يقدم شيئا للناس فال حاجـة لفهـم طبيعـة هـذا  -12

 .الفكر

   

االحداث التاريخية الجديدة التـي ال تفرسهـا املعلومـات املتـوافرة  -13

 .هي احداث ال ميكن الركون اليها

   

بغي عىل املؤرخ حني يـفرس نتـائج بحوثـه ان ال يتـأثر بـالظروف ين -14

 .االجتامعية املحيطة به

   

ينبغي ان ال نهتم مبشاهدة األفـالم العلميـة املتصـلة باملوضـوعات  -15

 .التاريخية

   

ــــــاريخي الـحــــــديث التـســــــاؤل -16 ــــــب التفـكــــــري الـت يتطـل

 . والبحث
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 غري موافق غري متأكد موافق الفقرات ت

رخني الجيدة الذين سبقوه وال عىل املؤرخ الجديد ان يقبل آراء املؤ -17

 .يعارضها

   

    .ال ميكن الحكم عىل ذكاء مدرس التاريخ من مظهره -18

تزداد الدافعية واالهتامم مبادة التاريخ يف حالة اكتشـاف العالقـات  -19

 .وطرح االسئلة

   

أن أرتفاع درجـة الطالـب يف مـادة التـاريخ دليـل اكيـد عـىل حبـه -20

 . لها

   

تعويذات تنفع يف حامية الفرد مـن بعـض املخـاوف عنـد خـوض ال -21

 .املعارك الحربية

   

ينبغي نرش االفكار التاريخيـة الجديـدة وان تعارضـت مـع االفكـار  -22

 .القدمية

   

ينبغي متابعة االحداث التاريخية التي تحـدث يف املجتمـع لتعـرف  -23

 .ارسارها

   

بغي ان نبدأ اوالً بجمع املعلومات عند دراسة اية حادثة تاريخية ين -24

 .عن هذه الحادثة

   

ان التخـطـيط اـلـدقيق لتحقـيـق عـمـل ـتـاريخي مـعـني ـهـو مـضـيعة  -25

 .للوقت والجهد

   

يستطيع علـامء اآلثـار ان يتنبـؤا بـاحوال النـاس وظـروفهم بشـكل  -26

 .صحيح

   

ينبـغـي استـشـارة ـقـاري الـكـف عـنـدما نرـيـد معرـفـة نـتـائج معرـكـة  -27

 .ةمعين

   

املجالت التاريخية املشهورة ينبغي ان ال تنرش بحـوث املبتـدئني يف  -28

 .مجال التاريخ

   

الطالب املتحمسون لتعلم افكار تاريخية جديـدة مـن املحتمـل ان  -29

 .يصبحوا مؤرخني يف املستقبل

   

عند اختالف املؤرخني مع الناس اآلخرين يف الرأي ينبغـي االسـتامع  -30

 .الناس اآلخرين رمبا يكون هو الصائباىل رأي 
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 غري موافق غري متأكد موافق الفقرات ت

ـة  -31 ـو املعرـف ـؤدي اىل مـن ـتها ـي ـة دون مناقـش ـار التاريخـي ـول االفـك قـب

 .التاريخية

   

    .ّينبغي عىل املؤرخ ان يغري افكاره اذا ثبت انها خاطئة -32

الثبات صحة حادثة تاريخية جديدة يف التاريخ يكفـي وجـود أدلـة  -33

 .حتى وان كانت قليلة

   

    .ينبغي األخذ برأي املنجمني يف توقع بعض االحداث التاريخية -34

    .التفسري العلمي للحوادث التاريخية أصدق من اقوال قارئ الكف -35

    .هناك حوادث تاريخية تحدث بال سبب -36

ينبغي عىل املؤرخ ان يراعي املوضوعية واالمانة يف جمـع البيانـات  -37

 نـتــائج الدراـســات واالبـحــاث الـتــي يجريـهــاوتفـســريها، ونـقــل

 . اآلخرين

   

    .النجاح يف درس التاريخ يعتمد عىل الحظ -38

اـسـلوبا املالحـظـة املـبـارشة وـغـري املـبـارشة يتعارـضـان ـمـع الطراـئـق  -39

 .التدريسية املستخدمة يف تنمية التفكري التاريخي

   

ا متغــرية وغــريينبغــي النظــر اىل املعرفــة التاريخيــة عــىل انهــ -40

 . ثابتة

   

    .ال توجد حادثة تاريخية يف الكون بال سبب -41

ــدم -42 ــت ـع ــو ثـب ــى ـل ــة حـت ــا التاريخـي ــك بافكارـن ــي التمـس ينبـغ

 . صحتها

   

ـال  -43 ـاريخ ـب ـامل اآلخــرين يف الـت ـل اـع ـي عــىل املــؤرخ ان يقـب ينبـغ

 .انتقاد

   

ة الكافية حتى تقبل البد من دعم الفكرة الجديدة يف التاريخ باالدل -44

 .ويؤخذ بها

   

الطــالب ذوو االتجاهــات العلميــة ســيعالجون املشــكالت التــي  -45

 .تواجههم يف املدرسة واملجتمع

   

ـــاعره -46 ـــع مـش ـــؤرخ ـم ـــوث اـمل ـــائج بـح ـــق نـت ـــي ان تتـف ينبـغ

 

   



 268 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 غري موافق غري متأكد موافق الفقرات ت

 . الشخصية

    .ينبغي االهتامم بكل ما يستجد يف مجال العلم واملعرفة -47

    ًخذ برأي املؤرخ دامئاينبغي األ -48
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 )21(ملحق 

 درجات طالب مجموعات الكتاب يف االختبار البعدي يف مقياس االتجاه العلمي

 املجموعة التجريبية الثالثة  املجموعة التجريبية الثانية  املجموعة التجريبية االوىل

 الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت

1  113 20 123  1 130 21 138   1 137 21 136 

2  123 21 106  2 135 22 119  2 130 22 133 

3  114 22 107  3 110 23 119  3 135 23 135 

4  109 23 112  4 129 24 127  4 138 24 134 

5  132 24 124  5 129 25 123  5 130 25 127 

6  98 25 120  6 128 26 131  6 131 26 129 

7  118 26 128  7 118 27 136  7 129 27 135 

8  122 27 130  8 135 28 121  8 124 28 134 

9  136 28 104  9 131 29 125  9 130 29 132 

10  125 29 118  10 132 30 123  10 138 30 135 

11  84 30 126  11 135 31 134  11 136 31 130 

12  124 31 126  12 121 32 137  12 132 32 137 

13  122 32 106  13 128 33 105  13 127 33 130 

14  112 33 126  14 132 34 122  14 116 34 134 

15  119 34 99  15 106 35 127  15 127 35 132 

16  116 35 121  16 129 36 128  16 129 36 137 

17  121 36 123  17 134 37 116  17 132 37 135 

18  126 37 122  18 134 38 131  18 136 38 133 

19  90    19 112 39 132  19 124 39 136 

     20 130    20 133 40 131 

 

 4325= املجموع 

 510303 = 2مجـ س

 116.8918= املتوسط 

 11.4813= االنحراف 

 4932= املجموع 

 626396 = 2مجـ س

 126.4615= املتوسط 

 8.4100= االنحراف 

 5279= املجموع 

 697475 = 2مجـ س

 131.975= املتوسط 

 4.4691= االنحراف 

 



 270 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 )22(ملحق 

 استبانة آراء الخرباء يف صالحية فقرات االختبار التحصييل

 

 

 

 املحرتم……………………………………………االستاذ الفاضل 

  

أثـر اسـتخدام ثـالث طرائـق تدريسـية يف التحصـيل وتنميـة (يروم املؤلف اجراء دراسة موسـومة بــ

 ).االتجاه العلمي لدى طالب الصف الخامس االعدادي يف مادة التاريخ

ومن متطلبات هذه الدراسة أعـداد أختبـار تحصـييل يف ضـوء محتـوى املـادة واألهـداف السـلوكية 

 .لالبواب الثالثة األوىل من كتاب التاريخ الحديث للصف الخامس األديب

وبالنظر ملا معروف عنكم من خربة يف هذا املجال يود املؤلـف االفـادة مـن آرائكـم ومقرتحـاتكم يف 

قرات االختبار التحصييل مع تـدوين مالحظـاتكم يف حالـة وجـود تعـديل أو صالحية كل فقرة من ف

 .إضافة

 

 مع شكري وتقديري

 

 

 

 املؤلف
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 االختبار التحصييل يف صورته االوىل

 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ــل اشـــتداد  -1 يعـل

ـــار اليقظــــة  تـي

ـة  ـة املهـم الفكرـي

يف غرب اوربـا يف 

ـــرن  ـــر الـق اواـخ

 .الثامن عرش

من اسباب اشتداد تيار اليقظة الفكرية املهمة 

 : يف غرب اوربا يف أواخر القرن الثامن عرش هو

ـــور  - أ ـــة يف التـط ـــذه املنطـق ـــبق ـه ـس

 .االقتصادي

 . قيادتها لالستكشافات الجغرافية - ب

 .ها الخارجية سعة تجارت-جـ

 ً. ما سبق ذكره جميعا-د

       

ـــدعاة  -2 ـيـــذكر اـل

املغالني للبابويـة 

واكــدوا وجــوب 

ســيطرة كنيســة 

 .عاملية واحدة

ـمـن اـلـدعاة املـغـالني للبابوـيـة واـلـذين أـكـدوا 

 :وجوب سيطرة كنيسة عاملية واحدة هم

  الجزويت- الرجعيون       ب-أ

  االحرار- الطبقة الربجوازية د-جـ

       

يسمي املعاهـدة  -3

الـتــــــي خرست 

فرنســا مبوجبهــا 

ممتلكاتهــــــا يف 

امريكـــــا عـــــام 

 م1713

تسمى املعاهدة التـي خرست فرنسـا مبوجبهـا 

 م، مبعاهدة 1713ممتلكاتها يف امريكا عام 

  باريس الثانية- اتراخت       ب-أ

  كومبوفورميو- اميان       د-جـ

       



 272 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ـــأثريات  -4 يـبـــني ـت

اليقـظـة الفكرـيـة 

 املهمة يف فرنسا

 :من تأثريات اليقظة الفكرية املهمة يف فرنسا

 .اثارة اذهان املجتمع - أ

  تحرير عقول املجتمع - ب

 . تنبيه املجتمع اىل عيوب الكنيسة-جـ

 ً ما سبق ذكره جميعا-د

       

ـل احتســاب  -5 يعـل

الـثـورة الفرنـسـية 

ــام يف  ــدثا مـه ًـح ً

 .تاريخ اوربا

ــ ورة ـمــن االـســباب املهـمــة يف احتـســاب الـث

ـــــاريخ ـــــام يف ـت ـــــدثا مـه ـــــية ـح ًالفرنـس ً

 . اوربا

 .املبادئ التي جاءت بها - أ

 . الحروب التي صاحبتها - ب

 االنقالـبـات السياـسـية واالجتامعـيـة الـتـي -ـجــ

 .اعقبتها

 ً. ما سبق ذكره جميعا-د

       

يذكر السنة التي  -6

ــــا  ــــت فيـه انـه

الجمعية الوطنية 

يف فرنســا وضــع 

الدســــــــتور يف 

 .صيغته النهائية

ت الجمعـيــة الوطنـيــة يف فرنـســا وـضــع انـهــ

ــــر ــــة أواـخ الدـســــتور يف ـصــــيغته النهائـي

 :  عام

 م1971 -م           ب1791 -أ

 م1719 -م        د1917 -جـ
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

يبــني الواجبــات  -7

املهمــة للمــؤمتر 

ــــــــوطني يف  اـل

 .فرنسا

 :من الواجبات املهمة للمؤمتر الوطني يف فرنسا

 . النظر يف قضية امللكية-ا

 .اجهة الحرب الخارجية مو-ب

 . اقرار األمن الداخيل-جـ

 ً. ما سبق ذكره جميعا-د

       

ــل صـــعوبة  -8 يعـل

ــي  الـظــروف الـت

احاطت بحكومة 

 .االدارة يف فرنسا

ـمـن اـسـباب ـصـعوبة الـظـروف الـتـي احاـطـت 

 :بحكومة االدارة يف فرنسا

 .حالة البالد االقتصادية-أ

 .ضعف مالية الحكومة_ ب

 .ب الخارجية استمرار الحر-جـ

 ً. ما سبق ذكره جميعا-د

       

يذكر اسم الدولة  -9

ــــرض  ــــي ـف الـت

ـنـابليون الحـصـار 

القـــاري عليهـــا 

وقطــع عالقاتهــا 

التجارـيـــة ـمـــع 

ـــدول  ـــض اـل بـع

 .االوربية

ـار  ـابليون الحـص ـرض ـن ـي ـف ـة الـت ـت الدوـل كاـن

القاري عليها وقطع عالقاتها التجارية مع بعض 

 :الدول االوربية هي

  روسيا-        ب بريطانيا  -أ

  املانيا- فرنسا         د-جـ
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

يســمي املعركــة  -10

التي حدثت بـني 

ــــــــــــابليون  ـن

والتحالف الرابـع 

 .م1813عام 

ـابليون  ـني ـن ـدثت ـب ـي ـح ـة الـت ـميت املعرـك ـس

 :م بـ1813والتحالف الرابع عام 

 .  معركة اومل -  أ

 . معركة الطرف االغر - ب

 . معركة واترلو-جـ

 . معركة األمم-د

       

ــــىل  -11 ــــدد ـع يـح

ـع  ـة موـق الخريـط

 .جزيرة كورسيكا

استعن بالخريطة املرسومة واخرت الحرف الذي 

 .يدل عىل موقع جزيرة كورسيكا

 -         ب - أ

 -              د-جـ

 

 

 

 

 

 

 

       

ــــدد  -12 ــــذكر ـع ـي

الـســنوات الـتــي 

ـتغرقها صــلح  أـس

 1802اميان عـام 

ــــرتا  ــــني انكـل ـب

 .ونابليون

لتي استغرقها صـلح اميـان بلغ عدد السنوات ا

 : بني انكلرتا ونابليون1802عام 

  سنة واحدة    -أ

  ثالث سنوات-ب

  سنتني- خمس سنوات  د-جـ

       

د
ب  

أ ج
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ــــىل  -13 ــــدد ـع يـح

ـع  ـة موـق الخريـط

 .ميناء طولون

استعن بالخريطة املرسومة واخرت الحرف الذي 

 :يدل عىل موقع ميناء طولون

 -      ب - أ

 -            د-جـ
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ــــىل   -14 ــــدد ـع يـح

ـع  ـة موـق الخريـط

ـــي  ـــة الـت الدوـل

ـــا  ـــت فيـه وقـع

 .معركة واترلو

استعن بالخريطة املرسومة واخرت الحرف الذي 

يدل عىل موقع الدولة التي وقعت فيها معركة 

 : واترلو

 -                    ب-أ

 -                   د-جـ

 

 

 

 

 

 

 

 

       

يبــــني املــــوارد  -15

ة املهـمـة االساسـي

ـة  ـدول االوربـي لـل

ــــورة  ــــل الـث قـب

 .الصناعية

من املوارد االساسية املهمة للدول االوربية قبل 

 :الثورة الصناعية هي

  الزراعة- التجارة          ب-أ

 ً ما سبق ذكره جميعا- الصناعة      د-جـ

       

بــــني مـظــــاهر  -16

الـثـورة الـصـناعية 

 .املهمة يف اوربا

 .اعية املهمة يف اوربامن مظاهر الثورة الصن

  زيادة السكان-زيادة الرثوات  ب-أ

  توسع التجارة-جـ

 ً ما سبق ذكره جميعا-د

       

ب
أ

ج
د



 277 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ـيــذكر الـشــخص  -17

الذي اقرتن اسمه 

ـرك  ـاخرتاع املـح ـب

 .البخاري يف اوربا

الـشـخص اـلـذي اـقـرتن اـسـمه ـبـاخرتاع املـحـرك 

 :البخاري يف أوربا هو

  جيمس وات- كوبر نيكوس    ب-أ

  جيمس هوكريفر- جون يك  د-جـ

       

ــــىل  -18 ــــدد ـع يـح

ـع  ـة موـق الخريـط

ـة  ـة االوربـي الدوـل

ـــبقت  ـــي ـس الـت

ـورة  ـا يف الـث غريـه

 .الصناعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استعن بالخريطة املرسومة واخرت الحرف الذي 

يدل عىل موقع الدولـة االوربيـة التـي سـبقت 

 :غريها يف الثورة الصناعية

 -    ب - أ

 -               د-جـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

د

ب

أ

ج
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ــني العوامـــل  -19 يـب

املهمة التي أدت 

اىل انتـشـــــــــار 

الصناعة يف غرب 

 .أوربا ووسطها

ـي ادت اىل انتشــار  ـل املهمــة الـت ـن العواـم ـم

 :الصناعة يف غرب اوربا ووسطها هو

 .وجود الفحم والحديد - أ

 . وجود رؤوس األموال - ب

 . وجود االسواق لترصيف البضائع-جـ

 ً. ما سبق ذكره جميعا-د

       

ــــىل  -20 ــــدد ـع يـح

ـع  ـة موـق الخريـط

الدوـلـــة االـكـــرث 

ـني  ـن ـب ـكانا ـم ًـس

ـة  ـدول االوربـي اـل

 .م1870عام 

استعن بالخريطة املرسومة واخرت الحرف الذي 

ًيدل عىل موقع الدولـة االكـرث سـكانا مـن بـني 

 :م1870الدول االوربية عام 

 -       ب - أ

 -        د           -جـ
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

 ـيــذكر الـشــخص -21

اـلــذي اـســتخدم 

ـــــــــــة  الطريـق

ــــــة يف  التحليلـي

ـع  ـة املجتـم دراـس

يف الـقـرن التاـسـع 

 .عرش

الشخص الذي اسـتخدم الطريقـة التحليليـة يف 

 :دراسة املجتمع يف القرن التاسع عرش هو

  شيلر- رانكة            ب-أ

  البالي- كانت          د-جـ

       

يذكر اهتاممـات  -22

الرتبـيـة والتعـلـيم 

د يف اورـبـــا بـعـــ

 .الثورة الصناعية

 من أهتاممات الرتبية والتعلـيم يف أوربـا بعـد 

 :الثورة الصناعية هو

 الرتبية الخلقية - أ

  املادة العلمية وتحصيلها - ب

  الرتبية الحرة والفكرة االنسانية-جـ

  تطبيق مبادئ الطبيعة-د

       

ـيــذكر الـشــخص  -23

اـلــــذي وـضــــع 

ـذهب  ـاس اـمل أـس

الحر يف االقتصاد 

يف أورـبـــا بـعـــد 

 .الثورة الصناعية

الشخص الذي وضـع أسـاس املـذهب الحـر يف 

 :االقتصاد يف اوربا بعد الثورة الصناعية هو

  آدم سمث- فرميان       ب-أ

  جون ستيورات- ريكاردو   د-جـ
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ــني العوامـــل  -24 يـب

املهمة التي أدت 

اىل ظهور الحركة 

 .القومية الحديثة

هور الحركة من العوامل املهمة التي ادت اىل ظ

 :القومية الحديثة يف اوربا هو

 الثورة الفرنسية   - أ

  الثورة الصناعية - ب

  تأثري الطبقة الوسطى-جـ

 ً ما سبق ذكره جميعا-د

       

يبني النظام الذي  -25

سنت مـن اجلـه 

الئـحــة االـصــالح 

ـــنة   يف 1832لـس

 .بريطانيا

 يف بريطانيـا 1832سنت الئحة االصـالح لسـنة 

 :لتعديل النظام

  االقتصادي- القضايئ         ب-أ

  العسكري- الربملاين      د-جـ

       

يـبــني املطالـيــب  -26

املهـمــة للحرـكــة 

الجارتـيــــــــة يف 

 .بريطانيا

مــن املطاليــب املهمــة للحركــة الجارتيــة يف 

 :بريطانيا

 .التصويت العام للذكور - أ

 . اجتامع الربملان سنويا - ب

ـة -جـــ ـاطق انتخابـي ـا اىل مـن  تقســيم بريطانـي

 .ساويةمت

 ً. ما سبق ذكره جميعا-د
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

يذكر السنة التي  -27

ـــا  ـصـــدرت فيـه

ــأمني  ــة الـت الئـح

القـــــــــومي يف 

االـصــــــــالحات 

ــــة يف  االجتامعـي

 .بريطانيا

صدرت الئحـة التـأمني القـومي يف االصـالحات 

 :االجتامعية يف بريطانيا سنة

 م1912 -م        ب1910 -أ

 م1909 -م     د1911 -جـ

       

ر الـحـــزب ـيـــذك -28

ـب يف  ـذي طاـل اـل

ــــــــنة   1905ـس

بانفـصـال ايرلـنـدا 

 .عن انكلرتا

ـنة  ـب يف ـس ـذي طاـل ـزب اـل ـمى الـح  1905يـس

 :بانفصال ايرلندا عن انكلرتا بـ

 حزب العامل  - أ

  حزب املحافظني - ب

  حزب االحرار-جـ

  حزب الشني فني-د

       

يذكر الجهة التي  -29

انتقـلـــت اليـهـــا 

ًالسلطة نهائيا يف 

بريطانيا مبوجـب 

الئحــة الحقــوق 

 .1689لسنة 

 الجهة التي أنتقلت اليها السـلطة يف بريطانيـا 

 :هي1689ًنهائيا مبوجب الئحة الحقوق لسنة 

 مجلس العموم        - أ

   الوزارة  - ب

  الربملان             -جـ

  مجلس اللوردات- د
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ــرارات  -30 ــني الـق يـب

ـتامع  ـة الـج املهـم

الجمعية الوطنية 

ــــة  يف الجمهورـي

نسية الثانيـة الفر

 .م1848عام 

من القرارات املهمة الجتامع الجمعية الوطنية 

ـام  ـة ـع ـية الثانـي ـة الفرنـس م 1848يف الجمهورـي

 :هو

 .اقرار مبادئ حقوق االنسان - أ

 . التصويت العام للذكور - ب

 . تأليف مجلس ترشيعي  -جـ

 ً.ما سبق ذكره جميعا    -د

       

ــــىل  -31 ــــدد ـع يـح

ـع  ـة موـق الخريـط

ـــي  ـــة الـت الدوـل

ـــ ـــا وقـع ت فيـه

 .معركة سادوا

ـرف  ـرت الـح ـومة  واـخ ـة املرـس ـتعن بالخريـط اـس

الذي يدل عىل موقع الدولة التي وقعـت فيهـا 

 .معركة سادوا

 -  ب   - أ

 -               د-جـ
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ـيــذكر الـشــخص  -32

الذي يرجع اليـه 

الفضــــــــــل يف 

تحقـيـق الوـحـدة 

ــام  ــة ـع االيطالـي

1817. 

ضـل يف تحقيـق الشخص الـذي يرجـع اليـه الف

 : هو1817الوحدة االيطالية عام 

 عامنوئيل الثاين - أ

  غاريبالدي - ب

  كافور   -جـ

  شارل الربت-د

       

ــــىل  -33 ــــدد ـع يـح

ـع  ـة موـق الخريـط

 .جزيرة صقلية

ـرف  ـرت الـح ـومة  واـخ ـة املرـس ـتعن بالخريـط اـس

 : الذي يدل عىل موقع جزيرة صقلية

  -                    ب-أ

  -   د              -جـ
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ــــىل  -34 ــــدد ـع يـح

ـع  ـة موـق الخريـط

ـــي  ـــة الـت الدوـل

ـــا  ـــت فيـه وقـع

 .معركة نوفارا

ـرف  ـرت الـح ـومة  وأـخ ـة املرـس ـتعن بالخريـط اـس

الذي يدل عىل موقع الدولة التي وقعـت فيهـا 

 .معركة نوفارا

             -ب - أ

 -                د-جـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

يـســمي الـحــرب  -35

 بـني التي وقعت

بروـسـيا والنمـسـا 

 .م1866عام 

ـني بروســيا  ســميت الحــرب التــي وقعــت ـب

 :م بـ1866والنمسا عام 

 حرب القرم - أ

  حرب االسابيع السبعة - ب

  حرب السبعني-جـ

  حرب التحرير-د

       

أ
ج ب

د
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ـــل ســــبب  -36 يعـل

االصالح الـداخيل 

يف عهد االسكندر 

 .الثاين يف روسيا

ر يرجع سبب االصالح الداخيل يف عهد االسكند

 :الثاين يف روسيا اىل

 اندحار روسيا يف حرب القرم - أ

  توسع الروح الحرة - ب

  الدعوة اىل االصالح يف البالد-جـ

 ً ما سبق ذكره جميعا-د

       

ـــس  -37 ـــني األـس يـب

ـــي  ـــة الـت املهـم

ــا  ــتندت اليـه اـس

ـــــــــــة  السياـس

الداخليـــــــــــة 

لالسكندر الثالث 

ــام  يف روســـيا ـع

 .م1881

 السياسة من األسس املهمة التي استندت اليها

ـث يف روســيا عــام  الداخليــة لالســكندر الثاـل

 :م هو1881

القضاء عـىل كثـري مـن سـلطات املجـالس  - أ

 .املحلية

 . تشديد الرقابة عىل الصحف واملجالت - ب

 توـسـيع ـحـق رد الـقـوانني ـضـد املـجـالس -ـجــ

 .املحلية

 ً. ما سبق ذكره جميعا-د

       

يسمي املعاهـدة  -38

التي عقدت بـني 

فرنســا والنمســا 

 .1859عام 

ـا  ـني فرنـس ـدت ـب ـي عـق ـدة الـت ـميت املعاـه ـس

 : مبعاهدة1859والنمسا عام 

  بلومري- زوريخ      ب-أ

  تورين- فيالفرانكا     د-جـ
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 رأي الخرباء التصنيف

 الفقرة االختبارية التي تقيسه الهدف السلويك ت

 صالحة تطبيق فهم تذكر
ــــري  ـغ

 صالحة

ـــاج اىل  تحـت

 تعديل
 ديلالتع

ـــد  -39 ـــذكر القاـئ ـي

ـذي قىض ـعـىل  اـل

ــــورة   يف 1848ـث

بوهيميـــا ضـــد 

الحكــــــــــــــم 

 .النمساوي

 يف بوهيميـا 1848القائد الذي قىض عىل ثـورة 

 :ي هوضد الحكم النمساو

  فرديناند االول- فندشكراتز   ب-أ

  لويس كوشوط- مرتنيخ   د-جـ

       

ـــــــــــــــذكر  -40 ـي

ــــــة  االمرباطورـي

الـتــــي كاـنــــت 

ـــىل  ـــيطر ـع تـس

القسم الغني من 

ايطاليا بداية عام 

 .م1848

كانت االمرباطورية التـي تسـيطر عـىل القسـم 

 : هي1848الغني من ايطاليا يف بداية عام 

 انيا امل- النمسا        ب-أ

  فرنسا- روسيا     د-جـ
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 )23(ملحق 

 االختبار التحصييل يف صورته النهائية

 تعليامت االختبار

 ساعة واحدة: زمن االختبار

 :عزيزي الطالب

يهدف هذا االختبار اىل قياس تحصيلك يف املحتوى املعريف لالبواب الثالثة أالوىل  من كتـاب التـاريخ 

فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد ولكل ) 40(ديب، ويتكون من الحديث للصف الخامس األ

 .فقرة أربعة بدائل واحد منها صحيح فقط

 

 .املطلوب وضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة يف ورقة االجابة

 مثال

 : هو1814توىل العرش الفرنيس بعد سقوط نابليون عام *     

                     لويس الثامن عرش ريشيليو   -               أ

  مرتنيخ -د      فرديناند-               جـ

 مالحظة

 أجب عن االسئلة جميعها -1

  أكتب االسم والصف والشعبة واملدرسة عىل ورقة االجابة -2

  أخرت بديل واحد فقط -3

 

 مع متنيايت لكم باملوفقية

 

 املؤلف

 -ب
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 االختبار التحصييل يف صورته النهائية

 لفقرات االختباريةا ت

 :من أسباب أشتداد اليقظة الفكرية املهمة يف غرب اوربا يف أواخر القرن الثامن عرش هو -1

I- سبق هذه املنطقة يف التطور االقتصادي. 

II- قيادتها لالستكشافات الجغرافية . 

 . سعة تجارتها الخارجية-جـ

 ً. ما سبق ذكره جميعا-د

 :كدوا وجوب سيطرة كنيسة عاملية واحدة هممن غالة الدعاة للبابوية الذين أ -2

  الجزويت- الرجعيون                 ب-                أ

  االحرار- الطبقة الربجوازية      د-                جـ

 :م، مبعاهدة1713تسمى املعاهدة التي خرست فرنسا مبوجبها ممتلكاتها يف امريكا عام  -3

  باريس الثانية-               ب اتراخت      -           أ

  كومبو فورميو- اميان                     د-           جـ

 :من تأثريات اليقظة الفكرية املهمة يف فرنسا -4

  تحرير عقول املجتمع- أثارة اذهان املجتمع          ب-       أ

 ًجميعا ما سبق ذكره - تنبيه املجتمع اىل عيوب الكنيسة   د-       جـ

ًمن االسباب املهمة يف احتساب الثورة الفرنسية حدثا مهام يف تاريخ اوربا -5 ً: 

  الحروب التي صاحبتها- املبادئ التي جاءت بها             ب-        أ

  االنقالبات السياسية واالجتامعية التي اعقبتها-        جـ

 ً ما سبق ذكره جميعا-         د

 :الوطنية يف فرنسا وضع الدستور يف صيغته النهائية آواخر عامانهت الجمعية  -6

 م1971 -م             ب1791 -             أ

 م1719 -م          د1917 -             جـ

 :من الواجبات املهمة للمؤمتر الوطني يف فرنسا -7

  مواجهة الحرب الخارجية- النظر يف قضية امللكية      ب-      أ

 ً ما سبق ذكره جميعا- اقرار األمن الداخيل      د- جـ     

 :من اسباب صعوبة الظروف التي احاطت بحكومة االدارة يف فرنسا -8

  ضعف مالية الحكومة- حالة البالد االقتصادية          ب-        أ



 289 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 لفقرات االختباريةا ت

 ً ما سبق ذكره جميعا- استمرار الحرب الخارجية    د-        جـ

 :ض نابليون الحصار القاري عليها وقطع عالقاتها التجارية مع بعض الدول االوربية هيالدولة التي فر -9

  روسيا- بريطانيا            ب-             أ

  املانيا- فرنسا           د-             جـ

 :م بـ1813سميت املعركة التي حدثت بني نابليون والتحالف الرابع عام  -10

  معركة الطرف األغر- معركة اومل          ب- أ                  

  معركة األمم- معركة واترلو     د-                   جـ

 .استعن بالخريطة املرسومة  وأخرت الحرف الذي يدل عىل موقع جزيرة كورسيكا -11

 -أ

 -ب

 -جـ

 -د

 

 

 

 

 رتا ونابليون بني انكل1802بلغ عدد السنوات التي استغرقها صلح اميان عام   -12

  ثالث سنوات- سنة واحدة            ب-          أ

 . سنتني- خمس سنوات      د-          جـ

 .استعن بالخريطة املرسومة  واخرت الحرف الذي يدل عىل موقع ميناء طولون -13

 -أ

 -ب

 -جـ

 -د

 

 

 د

 ب
 ب

 أ
 جـ



 290 فاعلية طرائق التدريس الحديثة يف تنمية االتجاهات العلمية
 

 لفقرات االختباريةا ت

 . التي وقعت فيها معركة واترلواستعن بالخريطة املرسومة  واخرت الحرف الذي يدل عىل موقع الدولة -14

 -أ

 -ب

 -جـ

 -د

 

 

 

 

 :من املوارد االساسية املهمة للدول االوربية قبل الثورة الصناعية هو -15

  الزراعة- التجارة              ب-         أ

 ً ما سبق ذكره جميعا- الصناعة         د-         جـ

 :با هومن مظاهر الثورة الصناعية املهمة يف أور -16

  زيادة السكان- زيادة الرثوات           ب-      أ

 ً ما سبق ذكره جميعا- توسع التجارة         د-      جـ

 :الشخص الذي أقرتن أسمه باخرتاع املحرك البخاري يف اوربا بعد الثورة الصناعية هو -17

  جيمس وات- كوبر نيكوس               ب-         أ

  جيمس هوكريفر-ن يك                د جو-         جـ

 .استعن بالخريطة املرسومة واخرت الحرف الذي يدل عىل موقع الدولة االوربية التي سبقت غريها يف الثورة الصناعية -18

 -أ

 -ب

 -جـ

 -د

 

 

 

 

 د
ب

 أ

 جـ

ب
دأ

جـ
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 لفقرات االختباريةا ت

 :من العوامل املهمة التي ادت اىل انتشار الصناعة يف غرب اوربا ووسطها هو -19

  وجود رؤوس األموال-الفحم والحديد        ب وجود -        أ

 ً ما سبق ذكره جميعا- وجود االسواق لترصيف البضائع     د-        جـ

 .م1870ًاستعن بالخريطة املرسومة  واخرت الحرف الذي يدل عىل موقع الدولة االكرث سكانا بني الدول االوربية عام  -20

 

 

 

 

 

 

 

 :ة التحليلية يف دراسة املجتمع يف القرن التاسع عرش هوالشخص الذي استخدم الطريق -21

  شيلر- رانكة              ب-               أ

  البالي- كانت            د-               جـ

 :من أهتاممات الرتبية والتعليم يف أوربا بعد الثورة الصناعية هو -22

 مية وتحصيلها املادة العل- الرتبية الخلقية             ب- أ

  الرتبية الحرة والفكرة االنسانية- جـ

 . تطبيق مبادئ الطبيعة-                                 د

 :الشخص الذي وضع اساس املذهب الحر يف االقتصاد يف اوربا بعد الثورة الصناعية هو -23

  آدم سمث- فرميان                 ب-            أ

  جون ستيوارت-كاردو              د ري-            جـ

 :من العوامل املهمة التي أدت اىل ظهور الحركة القومية الحديثة يف أوربا هو -24

  الثورة الصناعية- الثورة الفرنسية                 ب-       أ

 ً ما سبق ذكره جميعا- تأثري الطبقة الوسطى         د-       جـ

 

جـ

 ب
أ

 د
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 لفقرات االختباريةا ت

 :م يف بريطانيا لتعديل النظام1832 لسنة سنت الئحة االصالح -25

  االقتصادي- القضايئ              ب-             أ

  العسكري- الربملاين           د-             جـ

 :من املطاليب املهمة للحركة الجارتية يف بريطانيا -26

 .التصويت العام للذكور -  أ

 ً. اجتامع الربملان سنويا - ب

 .اىل مناطق انتخابية متساوية تقسيم بريطانيا -جـ

 ً. ما سبق ذكره جميعا-د

 : صدرت الئحة التأمني القومي يف االصالحات االجتامعية يف بريطانيا سنة -27

 م1912 -م             ب1910 -         أ

 م1909 -م           د1911 -         جـ

 :ن انكلرتا بـ بانفصال ايرلندا ع1905يسمى الحزب الذي طالب يف سنة  -28

  حزب املحافظني- حزب العامل            ب-       أ

  حزب الشني فني - حزب االحرار        د-       جـ

 : هي1689ًالجهة التي أنتقلت اليها السلطة يف بريطانيا نهائيا مبوجب الئحة الحقوق لسنة  -29

  الوزارة- مجلس العموم          ب-       أ

  مجلس اللوردات-ملان             د الرب-       جـ

 :م هو1848من القرارات املهمة الجتامع الجمعية الوطنية يف الجمهورية الفرنسية الثانية عام  -30

  التصويت العام للذكور- اقرار مبادئ حقوق االنسان             ب-   أ

 ً ما سبق ذكره جميعا- تأليف مجلس ترشيعي               د-   جـ
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 لفقرات االختباريةا ت

 

 .استعن بالخريطة املرسومة  واخرت الحرف الذي يدل عىل موقع الدولة التي وقعت فيها معركة سادوا -31

 -أ

 -ب

 -جـ

 -د

 

 

 

 

 

 

 :م هو1817الشخص الذي يرجع اليه الفضل يف تحقيق الوحدة االيطالية عام  -32

  غارييالدي- عامنوئيل الثاين            ب-               أ

  شارل الربت- كافور                   د-           جـ    

 :استعن بالخريطة املرسومة  واخرت الحرف الذي يدل عىل موقع جزيرة صقلية -33

  -      أ

 -      ب

 -      جـ

 -       د

 

 

 

 

 

 

 

د

ب

أ

جـ

أ
جـ

ب
د
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 لفقرات االختباريةا ت

 

 . معركة نوفارااستعن بالخريطة املرسومة  واخرت الحرف الذي يدل عىل موقع الدولة التي وقعت فيها -34

 -    أ

 -    ب

 -     جـ

 -     د

 

 

 

 

 

 

 

 : بـ1866سميت الحرب التي وقعت بني بروسيا والنمسا عام  -35

  حرب االسابيع السبعة- حرب القرم                    ب-     أ

  حرب التحرير- حرب السبعني               د-     جـ

 :د االسكندر الثاين يف روسيا اىليرجع سبب االصالح الداخيل يف عه -36

  توسع الروح الحرة- اندحار روسيا يف حرب القرم        ب-        أ

 ً ما سبق ذكره جميعا- الدعوة اىل االصالح يف البالد      د-       جـ

 :م هو1881من األسس املهمة التي استندت اليها السياسة الداخلية لالسكندر الثالث يف روسيا عام  -37

 .القضاء عىل كثري من سلطات املجالس املحلية - أ

 .تشديد الرقابة عىل الصحف واملراسالت  - ب

 .توسيع حق رد القوانني ضد املجالس املحلية   -جـ

 ً.ما سبق ذكره جميعا    - د

 :م مبعاهدة1859سميت املعاهدة التي عقدت بني فرنسا والنمسا عام  -38

  بلومري- زوريخ               ب-        أ

  تورين- فيالفرانكا           د-        جـ

أ

جـب

د
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 لفقرات االختباريةا ت

 

 :م يف بوهيميا ضد الحكم النمساوي هو1848القائد الذي قىض عىل ثورة  -39

  فرديناند األول- فند شكراتز               ب-         أ

  لويس كوشوط- مرتنيخ                 د-         جـ

 : هي1848لقسم الغني يف ايطاليا يف بداية عام كانت االمرباطورية التي تسيطر عىل ا -40

  املانيا- النمسا              ب-       أ

  فرنسا- روسيا           د-       جـ
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 )24(ملحق 

 .درجات طالب مجموعات الكتاب يف االختبار التحصييل البعدي

 جريبية الثالثةاملجموعة الت  املجموعة التجريبية الثانية  املجموعة التجريبية االوىل

 الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت

1 16 20 18  1 21 21 19   1 36 21 19 

2 13 21 20  2 19 22 21  2 29 22 24 

3 17 22 11  3 22 23 24  3 23 23 27 

4 15 23 19  4 25 24 19  4 27 24 19 

5 19 24 15  5 23 25 20  5 38 25 33 

6 18 25 14  6 13 26 15  6 33 26 29 

7 13 26 12  7 25 27 21  7 25 27 22 

8 9 27 12  8 26 28 18  8 36 28 38 

9 14 28 20  9 24 29 19  9 24 29 22 

10 16 29 11  10 24 30 24  10 28 30 39 

11 12 30 13  11 22 31 28  11 34 31 26 

12 18 31 8  12 35 32 16  12 30 32 28 

13 10 32 19  13 23 33 22  13 19 33 19 

14 13 33 15  14 19 34 21  14 28 34 29 

15 11 34 10  15 23 35 17  15 37 35 32 

16 24 35 13  16 37 36 21  16 23 36 23 

17 14 36 12  17 19 37 23  17 27 29 23 

18 12 37 17  18 29 38 21  18 30 38 32 

19 16    19 21 39 21  19 26 39 24 

     20 23    20 22 40 31 

 539= املجموع 

 8569= مجموع املربعات 

 14.57= الوسط الحسايب 

 838= املجموع 

 19903= مجموع املربعات 

 21.49= الوسط الحسايب 
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 ةالسرية الذاتي

 

االستاذ املسـاعد الـدكتور حـاكم : االسم الرباعي واللقب

 .  موىس عبد خضري الحسناوي

 .1963 / 3 / 14/ بابل :  وتاريـخ الوالدةمحل

 . متزوج: الحالة الزوجية

 : التحصيل الدرايس

  كليـة الرتبيـة ابـن رشـد عـام / شهادة البكالوريوس  من قسم التاريخ  يف جامعة بغداد

1988. 

  طرائـق تـدريس التـاريخ جامعـة / شهادة املاجستري من قسم العلوم الرتبوية والنفسـية

اثر اسـتخدام الشـفافيات واملصـورات التاريخيـة ( رتبية ابن رشد بعنوان كلية ال/ بغداد 

مع طريقة املناقشة الجامعية يف تحصيل طالب الصف الثـاين املتوسـط يف مـادة التـاريخ 

 .2000عام ) العريب االسالمي

   طرائـق تـدريس التـاريخ جامعـة / شهادة الدكتوراه من قسم العلوم الرتبوية والنفسية

اثر استخدام ثالث طرائـق تدريسـية يف التحصـيل (ية الرتبية ابن رشد بعنوان كل/ بغداد 

 .2003عام )وتنمية االتجاه العلمي لدى طالب الصف الخامس االعدادي يف مادة التاريخ

 : النشاطات العلمية

  ـوان ـر اســتخدام الشــفافيات واملصــورات ( نرش رســالة املاجســتري بعـن اـث

لجامعيـة يف تحصـيل طـالب الصـف الثـاين التاريخية مع طريقـة املناقشـة ا

ـاريخ الـعـريب اإلـسـالمي ـد ) املتوـسـط يف ـمـادة الـت  ـمـع اـلـدكتوره نعيـمـه عـب
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اللطيف السامرايئ املرشفة عىل الرسالة يف مجلة األستاذ التي تصدر يف كلية الرتبية ابـن 

 .       2000لسنة  ) 23( جامعة بغداد ذات  العدد / رشد 

  يف مجلـة األسـتاذ التـي تصـدر يف كليـة ) وتنظيمـه , اختياره, ملنهجا( نرش بحثا بعنوان

 .    2001لسنة  ) 25( جامعة بغداد ذات  العدد/ بن رشد / الرتبية 

  يف مجلة األستاذ التي تصدر يف كلية الرتبية بن رشد ) مفهوم املنهج ( نرش بحثا بعنوان

 .    . 2002لسنة ) 46( جامعة بغداد ذات  العدد/ 

  ابـن / يف كلية الرتبيـة ) ماجستري ( رسالة جامعية ) 15(ًخبرياً علميا ملا يقرب من عمل

الجامعـة املسـتنرصية وكليـة الرتبيـة األساسـية / وكلية الرتبية ,  يف جامعة بغداد, رشد

 والزلـت مسـتمراً يف هـذا 1999بابل يف لجنة الخـرباء واملحكمـني ابتـداء مـن / جامعة 

 .املجال

 فاعلية استعامل العصف الـذهني يف تحصـيل طـالب الصـف الثـاين ( ن نرش بحثا بعنوا

 .2012سنة  ) املتوسط

  اثر استعامل االسئلة املتشعبة يف تنميـة التفكـري الناقـد لـدى طـالب (نرش بحثا بعنوان

 2013سنة ) الصف الرابع يف مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية

  ورة اـلـتعلم الخامـسـية واالـسـئلة الـسـابرة يف فاعلـيـة اـسـرتاتيجية د( نرش بحـثـا بعـنـوان

 2014سنة )تحصيل مادة التاريخ العريب االسالمي لدى طالب الصف الثاين املتوسط

  2014سنة ) استاذ مساعد (حصل عىل املرتبة العلمية 

 قام بتدريس طلبة املاجستري يف جامعة كربالء ملدة خمس سنوات. 

 ابلناقش عدد من طلبة املاجستري يف جامعة ب. 

  ـتري ـة املاجـس ـاريح لطلـب ـة واالـط ـائل الجامعـي ـن الرـس ـدد ـم ـي لـع ـالتقويم العلـم ـام ـب ـق

 .  والدكتوراه
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  بحوث للمجالت العلمية املحكمة ومنها مجلة جامعة اهـل ) 9(قام بالتقويم العلمي لـ

 البيت

 قام بفتح عدد من االقسام العلمية يف الكلية الرتبوية املفتوحة. 

 ات العلمية يف العراق وتركياشارك يف عدد من املؤمتر. 
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